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TRADIÇÃO E MODERNIDADE ANDAM JUNTAS? A LOCOMOÇÃO NA CIDADE 

DE FEIRA DE SANTANA (1876 – 1937) 

 

Isabela Bastos Alves1 

 

 
 
RESUMO: 
 
Esse estudo tem como objetivo analisar as mudanças dos meios de locomoção na cidade de 
Feira de Santana entre os anos de 1876 e 1937 a partir do olhar sobre as transformações 
sofridas pelos meios de transportes utilizados na urbe. Nele, nos dedicaremos a analisar como 
a modernização dos meios utilizados para o transporte de mercadorias e locomoção de 
pessoas foi cercada pelo desejo dos gestores públicos e pelas elites letradas2 da cidade no 
sentido de afirmá-lacomo uma cidade moderna e progressista. Abordaremos de maneira breve 
como, ao longo dos anos, a introdução de meios de transportes tidos como modernos, a 
exemplo do trem, do automóvel e da motocicleta, afetaram a vida na urbe e como esses meios, 
tidos como facilitadores da vida cotidiana, conviveram na cidade apontando contradições das 
noções de moderno e/ou antigo.  
 
PALAVRAS – CHAVE 
Transporte. Feira de Santana. Modernização.  
 

 

ABSTRACT: 
 
This study aims to analyze the changes of ways of living in the city of Feira de Santana 
between the late nineteenth and early twentieth century from the look on the transformations 
suffered by the means of transport used in the city. In it, we’ll analyze how the modernization 
of the means used for the transport of goods and the movement of people was surrounded by 
the desire of the public managers and the literate elites of the city in the sense of affirming it 
as a modern and progressive city. We’ll briefly discuss how, over the years, the introduction 
of modern means of transportation, such as train, cars and motorcycles, have affected life in 
the city and how these transports, facilitators of the daily life, lived together in the city, 
pointing out contradictions of the modern’s/or ancient notion. 
 
KEY WORDS: Transport. Feira de Santana. Modernization. 

                                                           
1 Graduanda em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana. E-mail: ib-alves1989@bol.com.br. 
2 Nesse trabalho adotaremos o conceito de “elites letradas” utilizado por Aline Aguiar Cerqueira dos Santos. 
Concordamos com a autora que a elite feirense era formada por grupos heterogêneos, membros da imprensa, 
profissionais liberais (médicos, advogados, engenheiros, farmacêuticos, professores) comerciantes, funcionários 
públicos, além de coronéis e fazendeiros e portanto, não devemos usar o termo no singular (SANTOS, 2012). 
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 Na passagem do século XIX para o século XX, reformas urbanizadoras foram 

empreendidas em várias cidades brasileiras e, não se restringindo apenas às capitais, 

expandiram-se também por cidades que possuíam alguma função relevante em nível 

regional(LEITE, 1996).Feira de Santana, cidade do interior da Bahia e importante polo 

receptor e difusor de mercadorias e de gentes por todos os lugares do Brasil, não ficou à parte 

desse processo. Nesse período, o poder executivo municipal, apoiado pelas elites letradas da 

cidade, objetivaram incorporar à urbe, hábitos consideradoscomo modernos que a 

distanciassem do seu modo de viver agrário e a aproximassem de uma pretensa realidade 

industrial. 

Nesse sentido, o objetivo desse artigo é analisar asmudanças do viver nesta urbe, entre os anos 

de 1876 e 1937, por meio das transformações sofridas pelos meios de transportes utilizados na 

cidade de Feira de Santana, bem como, os discursos de modernidade produzidos e proferidos 

pelas elites que tentaram associar tais transformações a uma ideia de progresso. 

 Dessa forma, buscaremos perceber através de fontes como jornais, textos de 

memorialistas, fotografias, entre outros,os meios de se transportar pela cidade antes da 

introdução dos transportes mecanizados e, em seguida, procuraremos enxergar as reações dos 

habitantes da cidade e as mudanças no viver na urbe feirense após a introdução de novos 

modos de locomoção. Ainda, os discursos construídos no intuito de divulgar uma visão 

positiva sobre estas mudanças onde uma noção de modernidade tão cara para a elite da época 

fosse amplamente difundida.  

Com relação aos trabalhos acadêmicos a respeito da cidade de Feira de Santana, temos uma 

rica produção que trouxe esta cidade como tema principal em diferentes perspectivas. O nosso 

o diálogo estabelecido com eles se deu através do fato de a maioria ter colocado a questão da 

modernidade em pauta. Assim, as pesquisas citadas a seguir nos auxiliaram a pensar a Feira 

de Santana em um processo de grandes transformações no seu viver cotidiano em diversos 

aspectos.  

 Portanto, o historiador Aldo Silva (2000) por exemplo, através do estudo de 

documentos do legislativo e do executivo municipal, além de artigos e materiais literários 

publicados pela imprensa e registros eclesiásticos de óbito, dedicou-se a analisar de que forma 

a construção de uma identidade que, colocasse a cidade como moderna e civilizada, alterou 

hábitos e costumes da população urbana. O autor enfoca seus estudos nas imagens e 

representações de Feira de Santana que, antes do período republicano era tida como uma 

cidade de sã natureza, com ares capazes de reestabelecer a saúde das pessoas e como se deu o 

abandono dessa representação posteriormente. 
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            Outrohistoriador que elaborou sua análise no sentido de identificar como os ideais de 

progresso, modernidade e civilidade pregadas pelos gestores e pelas elites destoavam dos 

modos de vida das camadas populares da urbe, foi Clovis Oliveira (2011)que se dedicou a 

analisar, entre os anos de 1920 e 1960, questões referentes à urbanização, memórias e 

silenciamentos em Feira de Santana. Nesse trabalho, o autor dirige sua pesquisa no sentido de 

“dar voz” aos sujeitos que foram esquecidos ou silenciados na construção da representação da 

imagem de uma cidade que buscava se afastar do seu passado agrário e sertanejo. 

Kleber Simões (2007) pesquisou experiências do gênero masculino em Feira de Santana entre 

os anos de 1918 a 1938, onde aborda a construção e/ou desconstrução da identidade 

masculina na cidade no contexto das transformações ocorridas a partir do nascimento da 

primeira república sob o estigma da modernidade e da civilidade. Aline dos Santos (2012) 

dirigiu suas analises ao contexto das diversões e sociabilidades cotidianas dos feirenses entre 

1919 e 1946, abordando as mudanças de comportamento que se processaram na sociedade 

durante esse período. Ela utilizou jornais, livros de ata, o código de posturas de 1937, livros 

de memorialistas, poesias e depoimentos orais através dos quais pôde construir sua 

interpretação sobre os modos de viver e sobre o passado da cidade. 

O livro Fidalgos e Vaqueiros, do poeta Eurico Alves (1989) também foi valioso para nós 

porque nos ajudou a enxergar Feira de Santana por meio da fala de um sujeito que viveu no 

período abordado aqui e que escreveu sobre as mudanças que observava em seu presente. Sua 

obra então, é mais que uma referência bibliográfica mas também um documento histórico 

muito importante. Rollie Poppino (1968), escreveu o livro Feira de Santanaque é uma grande 

obra para quem se debruça sobre a história desta cidade pela sua grande divulgação na época 

que a torna importante de ser revisada e relida.Além de nos ter auxiliado a nível de 

contextualização. 

 O livro Cidades interioranas, organizado por Rinaldo Leite, Aline dos Santos e 

Miranice da Silva (2016) procurou reunir pesquisas resultantes de programas de Mestrado da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB) que abordaram as cidades de Feira de Santana, Alagoinhas, Ilhéus, Itabuna, 

Amargosa e Caetité com o recorte temporal que aponta para o início do século XX. Esta obra 

nos foi importante pois aborda diferentes cidades que dialogam por serem interioranas e, 

portanto, enfrentaram processos de tentativas de consumação do projeto desejado por elites no 

qual a modernidade e a civilidade se tornassem presentes. Sobre os cuidados a respeito dos 

conceitos de modernidade e civilidade, Leite (2016) explica que: 
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Não querendo ser paradoxal, parece-me que uma posição conciliadora entre a 
expectativa da modernidade e a proposição da civilidade resulta em um caminho 
eficaz a ser adotado, sobretudo porque não se tratam de perspectivas diametralmente 
conflitantes entre si. Quando se trata de cidades baianas, a modernidade pode ser 
encarada, sim, como um modelo ou referencial analítico a ser perseguido, no entanto 
sem a fixidez que limite a identificação de particularidades locais (LEITE, 2016, p. 
13). 
 

 Entendendo o respeito que devemos ter com as especificidades da realidade feirense e, 

que o nosso ponto de partida é o final do século XIX, mais especificamente o ano de 1876, 

nos sentimos obrigados a pensar o contexto em dimensão mais geral para posteriormente 

especificá-lo localmente. Assim, a revolução técnica-cientifica, bem como a introdução de 

novos comportamentos sociais e individuais que surgiram no século XIX, ao se difundir pelo 

mundo, estabeleceram uma nova ordem, ou simplesmente, modernizaram “o contexto 

socioeconômico, político-jurídico, técnico-cientifico, e artístico-cultural, na proporção do 

alcance estrutural ou conjuntural” (NEVES, 2002, p.13). Dessa forma: 

 

O vocábulo moderno ganhou no Brasil influência na linguagem cotidiana, 
persuadida pela crescente publicidade, adquirindo conotações simbólicas, do exótico 
ao magico e revolucionário, tornando-se algo como uma palavra-fetiche que, 
associada a um objeto, o introduzia num universo de evocações e reverberações 
prodigiosas, extrapolando a rotina de seres humanos. Sobrepondo significados, que 
se intensificavam nos contextos da revolução tecnológica, passagem do século e o 
pós-guerra, o termo moderno tornava-se palavra origem, traduzindo o novo, 
absoluto, futuro, ação, potência, libertação, alumbramento, reencantamento, epifania 
(NEVES, 2002, p. 15). 
 

 A difusão e utilização do conceito de modernidade no Brasil marcou o início de uma 

mudança estrutural interna onde uma pluralidade de ideias e ações pode ser observada, 

principalmente pela ação de intelectuais e políticos.Portanto, o par antigo/moderno é proposto 

por Le Goff como uma oposição, para ele são “conflitos através dos quais as sociedades 

vivem as suas relações contraditórias com o passado” (LE GOFF, 1990, p.197) e está ligado à 

história do Ocidente, sendo, portanto, o conceito de modernidade, um termo que expressa 

ambiguidade: 

 

Em primeiro lugar, por que cada um dos termos e conceitos correspondentes nem 
sempre se opuseram um ao outro: ‘antigo pode ser substituído por ‘tradicional’ e 
‘moderno’, por ‘recente’ ou ‘novo’ e, em seguida, porque qualquer um dos dois 
pode ser acompanhado de conotações laudatórias, pejorativas ou neutras (LE GOFF, 
1990, p. 199). 
 

          No que diz respeito a cidade de Feira de Santana, otermo modernidade foi utilizado no 

sentido de contrapor-se ao antigo, ao ultrapassado, expressou determinada concepção do 

moderno, tendo, portanto, um caráter profundamente excludente. Ao ser defendida pelas elites 
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letradas e por políticos, as mudanças pensadas e implementadas na urbe feirense mostraram-

se incapazes de incorporar as camadas populares da cidade ao processo que tentou introduzir, 

nesta, uma rotina equiparada aos grandes centros urbanos brasileiros. Aline Aguiar (2012) 

reitera que: 

 

Os conflitos gerados por essas aspirações de civilizar e modernizar a cidade 
explicitavam contradições entre os modos de vidas urbanos e rurais, contradições 
que não estavam apenas na oposição entre as elites feirenses e as camadas populares, 
mas também entre essas mesmas elites (SANTOS, 2012, PP. 19-20). 
 

          Diante disso, os ideais modernizadores destinados a melhorar a vida das elites não 

significou que, entre elas, existia uma uniformidade sobre como deveria se dar a vida citadina. 

Elas possuíam diferentes visões e aspirações a respeito da mesma e confrontavam entre 

si.Estes conflitos também existiam entre as camadas populares da cidade para com as elites e, 

bem como, em dimensões internas.   

 

 

AO NASCER, UMA TRADIÇÃO: OS PRIMEIROS MEIOS DE TRANSPORTE NA 
CIDADE 
 
 

“(...) A Rio Bahia está sendo rasgada, desde os anos 30, na ânsia de mais 
confluências, de mais refluências. O Departamento Nacional de Estradas e Rodagem 
já se instalou na Feira – Daqui por diante a cidade ganha uma nova referência (...)” 
(BAHIA, 1989). 
 

Nos últimos anos, estudos desenvolvidos sobre Feira de Santana, denotam que a mesma teve 

no comercio do gado seu elemento fundador e, na sua posição geográfica privilegiada, o 

ponto chave de sua formação, fator que foi determinante em sua consolidação como 

entreposto comercial regional. 

          O aumento da atividade comercial teve como uma de suas consequências o crescimento 

significativo da população, tornando a sociedade feirense mais dinâmica, afinal, por ali 

chegavam pessoas e mercadorias advindas tanto de localidades próximas quanto de outras 

regiões do país que vinham para participar da feira, mas que também escolhiam fazer da 

cidade moradia.  

 O escritor baiano Juarez Bahia (1989), autor da citação que inicia este tópico, ao tentar 

rememorar aspectos que segundo a sua análise sobre a cidade foram importantes e relevantes, 

apresentou algumas das mudanças nos hábitos da população feirense nas primeiras décadas do 

século XX, e mais especificamente nos anos entre 1930 e 1940. Bahia (1989) destacou em seu 
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livro Setembro na Feira,ao narrar o diálogo entre dois de seus personagens, o Xandó 

Boaventura e o seu compadre Dos Anjos, que a cidade além de possuir um forte comércio, 

possuía também uma população bastante receptiva: 

 

(...)O que é a Feira de Santana senão tudo o que disse meu compadre Dos Anjos e 
mais esse espirito aberto a todas as vertentes, a todas as geografias, a todas as 
inovações? Os senhores me entendem? O gado vem de toda parte, pode vir do Oeste, 
do Leste, do Norte ou do Sul, para nós é gado bom de venda. Vem do sertão, do 
sanfranciscano, do diamantino, da serra, é gado bom de venda. A cachaça vem de 
um lugar, o tamanco de outro, o leite vem de mais longe, o peixe vem dos rios do 
recôncavo, a água vem da terra funda e às vezes chega salobra, nós aceitamos tudo 
como graça divina. Assim é a gente daqui; essa gente vem pelos caminhos do gado, 
de todas as origens, nós a recebemos e com ela convivemos, repartimos o privilégio 
de viver (...)(BAHIA, 1986, p. 39). 
 

       No trecho acima, ao falar de uma Feira de Santana com espirito aberto a todas as 

vertentes, a todas as geografias, a todas as inovações, o autor destaca, além do fato da 

geografia e da receptividade dos feirenses, sua abertura a inovações que cremos se tratar das 

inovações tecnológicas adotadas a partir dos anos finais do século XIX, inicialmente, pelas 

elites e pelos gestores e, em poucos anos, por boa parte da população da cidade que passaram 

lentamente a praticar novos hábitos, hábitos esses, tidos como modernos, onde neles inclui-se 

a utilização de novos  meios de transporte.  

          Na passagem do século XIX para o século XX, a cidade já possuía o principal 

entroncamento viário do interior do Estado, essa facilidade no acesso permitiu uma fluidez de 

pessoas, animais e mercadorias, marcada pelas relações entre o campo e a cidade e também 

entre as demais cidades da região (SILVA, 2000).Assim, o comercio, elemento fundador da 

cidade, se constituiu desde muito cedo como a essência da sociedade feirense, entretanto, 

sozinho, ele não faria a cidade tão (re) conhecida se não fosse sua privilegiada localização 

geográfica favorável ao seu desenvolvimento. 

O gado era utilizado não só no comercio bovino, mas também para transportar mercadorias 

em cangalhas, carros ou em carroças. Sobre as gentes que participavam da feira, a própria 

feira, suas proporções e sua importância, Ana Maria Carvalho (2008) destaca que: 

 

Embora fosse realizada na segunda-feira, a cidade, já na sexta, recebia homens, 
mulheres e crianças, que se deslocavam das serras distantes, dos caminhos do sertão 
e da chapada e traziam consigo os frutos da terra trabalhados por eles, suas esteiras, 
artefatos de sisal, cestas de pindoba, tapiocas, objetos de barro cozido compunham 
um conjunto dos artigos confeccionados pelos ‘tabaréus’. Eram assim conhecidos 
por sua origem rural, por serem pobres, homens e mulheres anônimos que entravam 
na cidade com seus objetos na cabeça, nos ombros, na carroça, ou na cangalha dos 
animais. No sábado, a movimentação já se fazia mais intensa com a chegada dos 
primeiros caminhões de mercadoria e procura de artigos pelos atacadistas e 
varejistas que os comercializavam (CARVALHO, 2008, p. 47). 
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       As feiras livre e do gado proporcionaram um aumento populacional constante e esse 

crescimento contribuiu para que as elites letradas da cidade buscassem produzir a imagem de 

uma cidade moderna, civilizada e em constante progresso. Tida como modelo, a cidade de 

Paris, a partir da segunda metade do século XIX, exportou para o mundo a representação do 

conceito de metrópole e que inspirou diversas cidades brasileiras, inclusive, Feira de Santana. 

Sandra Pesavento (2002) afirma que:  

 

O ‘caso parisiense’ mostra ser a cidade o espaço e o tempo de realização da 
modernidade, da mesma forma que configura a referência identitária muito forte à 
capital francesa. A identidade, sendo também uma representação do real que cria 
uma comunidade simbólica de sentido, oportuniza tanto a sensação de 
‘pertencimento’, quanto constrói a noção de alteridade. E, no jogo das 
representações entre ‘nós’ e os ‘outros’, o ‘modelo parisiense’ vem a se constituir no 
‘outro’ desejado, ou, em outras palavras, no ‘vir-a-ser’ identitário sonhado pelas 
elites brasileiras (PESAVENTO, 2002, p. 24). 
 

           Desse modo, a autora afirma que as ideias e mudanças implementadas pelo barão de 

Haussmann em Paris contribuiu diretamente para o fenômeno da modernidade urbana que no 

século XIX atingiu alguns países ao redor do mundo e também várias cidades brasileiras. 

Como afirmamos acima, Feira de Santana não ficou a parte desse processo, a cidade de 

origem agropastoril, com localização geográfica privilegiada e um intenso comercio também 

buscou modernizar-se a partir de referências externas.  

           No que diz respeito a modernização dos meios de locomoção e transporte de pessoas e 

de mercadorias, a cidade que teve no gado, em cavalos e em outros animais domésticos como 

seus primeiros meios de transporte, após a revolução cientifica do século XIX, passou a ter 

inserida em seu cotidiano, de forma cada vez mais rápida, meios de transportes 

industrializados. 

          Em Fidalgos e Vaqueiros, Eurico Boaventura (1989) escreveu sob a sua perspectiva, “a 

história do sertão e dos seus tabaréus” (BOAVENTURA, 1989, p.11), e apontou em sua 

escrita, fontes que evidenciam que a nação brasileira e a vida na pátria nasceram a partir do 

canto das boiadas. O fato é que ele vai denominar de aristocracia dos currais o modo de viver 

dos primeiros habitantes do sertão: ricos senhores quecorriam atrás de seus bois bravos e de 

seus cavalos no campo e, como autênticos vaqueiros, ajudaram na formação do Brasil 

contemporâneo. 

 Sabemos dos cuidados que devemos ter ao analisar esta narrativa haja vista que 

Boaventura (1989) falava deste lugar aristocrata ainda que reafirmasse a importância de se 

reconhecer o caráter sertanejo da cidade de Feira de Santana e esta afirmação ia de encontro 



10 

 

aos projetos modernizantes produzidos também pela elite que tentava silenciar esta 

identidade. O fato de Boaventura (1989), homem parte da elite feirense e que não conciliou 

com um projeto de modernização radicalda cidade, só corrobora com a reflexão feita no final 

do tópico anterior quando discutimos sobre a não uniformidade sobre os discursos construídos 

e proferidos pelas elites.  

          Sobre os primeiros meios de locomoção, transporte de pessoas e mercadorias utilizados 

na região, Boaventura (1989) vai nos apontar que “uma civilização pastoril” surgiu no sertão 

baiano quando várias famílias se radicam, no século XVII e no século XVIII, para o sertão 

agreste apontando que “foi o boi que provocou a descoberta do sertão, assinalando os pontos 

cardeais da província com rastro do seu passo vagaroso e constante” (BOAVENTURA, 1989, 

p. 22). 

Assim, pastores e vaqueiros dinamizaram a vida no sertão e no território que viria a se tornar 

o antigo arraial de Senhora Santana dos Olhos d’Água. Bois, cavalos, burros, jumentos e 

mulas foram poderosos coadjuvantes na construção da vila que logo viria a se tornar a Cidade 

Comercial de Feira de Santana. Sobre o transporte de pessoas e mercadorias,Boaventura 

(1989) reforça a importância do “homem do pastoreio”, vaqueiros, e tropeiros destacando 

que: 

 

Tinha o homem do pastoreio o dorso do burro para o transporte seguro de cargas e a 
sela ou o carro-de-bois para o uso da casa-da-fazenda. O gado, o seu produto, se 
transportava a si mesmo. Apenas uma voz para o tanger no ermo das estradas 
naturais e que ele próprio cavara nas espáduas nuas das encostas ou no ventre 
côncavo dos vales cheios do seu tropel. Sabia-se dirigir a rédea e manobrar a 
chibata, acicatar o animal para as longas viagens (BOAVENTURA, 1989, p. 109). 
 

Com essa informação, pode-se perceber que animais como o burro eram muito resistentes e de 

grande utilidade tanto para a locomoção dos senhores, negociantes, vaqueiros, tropeiros e de 

tabaréus, quanto para a locomoção de algumas mulheres, principalmente as senhoras e 

sinhazinhas que possuíam poder aquisitivo maior. Tal indício sobre o uso e presença de 

animais na vida da urbe, podee ser notado na seguinte fala: “nas festas principais, as 

sinhazinhas, (...) por exemplo, saltavam faceiramente dos seus belos cavalos, ricos corcéis 

finos” (BOAVENTURA, 1989, p. 400). Gastão Sampaio (1979), ao escrever suas memorias 

sobre Feira de Santana e o vale do Jacuípe aponta que o transporte das mercadorias para a 

feira livre era feito por carros de bois e os descreve: 

 

Puxados por juntas que se compõem de cargas de dois bois que se prendem entre si 
por um canzil, que os acangalha. Eram, de ordinário, animais bem amestrados. As 
cangas se denominavam: dianteira, contra dianteira, centro, contra coice e coice. A 
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última servia de freio, bastando somente o carreiro ecoar o seu firme ôôôa... para 
que os pesados malabares encostassem suas ancas ao carro e sustentassem, de 
imediato, seu movimento” (SAMPAIO, 1979, p. 73). 
 

Dessa forma, burros, cavalos, bois e jumentos eram tão importantes no dia-a-dia da cidade e 

possuíam um valor econômico tão alto que foi possível encontrar anúncios nos jornais locais 

comunicando a fuga, furto ou roubo dos mesmos. Ao analisarmos nossas fontes 

correspondentes ao século XIX, encontramos número razoável desses anúncios, que somaram 

um total de 5 anúncios nos exemplares a que tivemos acesso(O Motor - 30/06/1877, O Motor 

- 20/10/1880, O Progresso – 23/07/1882, O Progresso – 16/08/1882, Correio de Notícias – 

27/10/1885), os quais fazem parte da coleção Memorias Feirenses que reuniu alguns 

exemplares de periódicos feirenses entre os anos de 1877 e 1888 publicados pela Fundação 

Senhor dos Passos em 2007 (BRITO; OLIVEIRA, 1877 – 1888). 

 A respeito da importância e cuidados do uso de jornais para a pesquisa histórica, Espig 

(1998) aponta para o fator periodicidade que os caracteriza o que faz deles verdadeiros 

acervos para o historiador pois assuntos de relevância social, acontecimentos cotidianos, entre 

outros, são geralmente abordados pelos jornais constituindo-se em questões a serem 

trabalhadas pelo pesquisador. Entretanto, alerta para que não tomemos a notícia como 

expressão fiel da realidade mas como um olhar com intencionalidades daquele que escreve. 

Assim, para ela, a imprensa deve: 

 

Ser pensada como uma representação construída sobre o real, sobre a qual incidem 
determinados filtros deformadores que cabe ao historiador determinar e equacionar 
em suas análises. Esta representação luta para impor-se frente a outras, e passará a 
compor o imaginário social de determinado grupo caso possua a virtude de fazer 
sentido para este grupo (ESPIG, 1998, p. 276).  

 

Entendendo o jornal como um espaço de luta sobre a representação que se pretende sobre a 

realidade e que usa o discurso como elemento agregador neste processo, vemos esta fonte 

como extremamente significativa para estudar, inicialmente, a importância que os animais 

tinham para a locomoção na cidade e como, posteriormente, a inserção de novos meios de 

transportes foram associados a um projeto de sociedade “civilizada” pretendida pelas elites. O 

periódico O Motor de 1877, por exemplo, nos traz em sua sessão de anúncios, três 

informações relacionadas a animais. Na primeira, oferece-se uma gratificação há quem 

encontrar um burro fugido:  

 

Burro fugido 
Desapareceu em fins de maio, um burro crioulo, pequeno, de segunda muda, pello 
de rato, cujo barro costumava pastar pelo lado da Pedra do Descanso; quem der 
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noticia exacta ou leval-o a esta typographia será gratificado com 10 (?) devendo 
tomar o modelo de ferro que traz na pá direita.  
Feira, 27 de junho de 1877 (BURRO FUGIDO, 1877, p. 3). 
 

          A segunda informação é um outro anuncio, onde oferecem-se os serviços de uma 

Estribaria, local apropriado para cuidar e guardar animais em segurança:  

 

Estribaria 
PROXIMA A ESTAÇÃO DO POENTE 
João de Oliveira Torres recebe animaes em sua estribaria a 320 rs. por dia ou noite, e 
bem assim mediante contracto a modico preço. Garante melhor tratamento que 
qualquer outro (ESTRIBARIA, 1877, p.3). 
 

          Esses dois anúncios compõem a tiragem de um único jornal e reforça o quanto esses 

animais eram, ainda no século XIX, e mais especificamente no ano de 1877, um ano após a 

inauguração da estrada de ferro que ligava Feira de Santana a Cachoeira, importantes para o 

bom desenvolvimento do cotidiano da cidade. Cavalos, burros, bois e mulas transportavam 

pessoas e mercadorias por diversos pontos da urbe e até mesmo para os municípios mais 

distantes.  

 Algumas empresas e grandes armazéns que, naquela época funcionavam como uma 

espécie de lojas de departamentos, onde se encontravam artigos das mais variadas espécies, 

também utilizavam esses animais para transportar seus produtos, ao adquiri-los ou ao vende-

los para estabelecimentos menores e para o consumidor final “na região e nos distritos 

suburbanos da cidade, dependendo do tamanho das cargas e das distâncias, uma parte do 

transporte era feito por carroças e, principalmente, carros de boi”. (OLIVEIRA, 2011, p. 35).            

Além dos serviços oferecidos por anunciantes do jornal para guardar e cuidar de animais, 

encontramos também um anúncio de aluguel e venda, bem como de acessórios para tais. 

 

Para Viagens 
Alfredo Carneiro da Silva tem na granja do Coração de Jesus, contigua á estação 
d’esta cidade, optimas montadas, competentemente arreiadas, por preços razoáveis, 
ajustados antes de qualquer viagem: é o lugar mais prompto e commodo para quem 
precisar alugar, por ser o mais perto nesta cidade (PARA VIAGENS, 1885, p. 4). 
 

          Esse tipo de transporte apresentava algumas limitações, principalmente no que diz 

respeito ao transporte de mercadorias que constantemente eram deixadas para trás por falta de 

espaço nas cangalhas ou nas carroças. A fotografia a seguir evidencia a presença constante de 

animais na vida da urbe. Tal documento histórico,a fotografia, 

 

é interpretada como resultado de um trabalho social de produção de sentido, pautado 
sobre códigos convencionalizados culturalmente. É uma mensagem, que se processa 
através do tempo, cujas unidades constituintes são culturais, mas assumem funções 
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sígnicas diferenciadas, de acordo tanto com o contexto no qual a mensagem é 
veiculada, quanto com o local que ocupam no interior da própria mensagem 
(MAUAD, 1996, p. 7). 
 

 Dessa maneira, encaramos a fotografia como uma narrativa história que, assim como 

os jornais, possuem intencionalidades daqueles que a escrevem, neste caso aqui, quem produz 

a foto. Como disse Mauad (1996), são construções feitas articuladas com códigos culturais 

convencionais para que, aquele que consome, possa se reconhecer em tal produção. A foto é 

um construto cultural que se dissemina através do tempo e é reinterpretado muitas vezes ao 

longo dele.  

 Na imagem a seguir, percebemos dez cavalos enfileirados na frente de um relevante 

armazémpoiseste toma um grande espaço da rua que era a principal da cidade na época, a rua 

Direita, atual rua Conselheiro Franco. Não dá para perceber se os tropeiros estão chegando ou 

saindo com cargas mas notamos que elas estão presentes já que muitos animais estão 

montados para carregá-las com seus caçuá. Os tropeiros não parecem ter sido o elemento 

principal a ser alcançado pelo fotógrafo pois muitos deles estão distantes do foco da câmera, 

estão atrás dos cavalos ou perto da porta do armazém. 

 Entretanto, é possível notar a sua presença uma vez que alguns estão olhando para a 

câmera o que indica que o fotógrafo não passou desapercebido no momento em que fez o 

registro. Isso é de tranquila compressão pois imaginamos que a máquina fotográfica era um 

elemento que chamava muita atenção na época por ser algo ainda novo e também, por seu 

grande tamanho em comparação às atuais que as tornavam perceptíveis quando o fotógrafo 

iria trabalhar. 

 Portanto, o seu manuseio dificilmente poderia ser feito sem que alguém a percebesse 

ali. O fato é que este registro corrobora com a nossa reflexão até aqui pois reafirma a 

relevância dos animais, no final do século XIX e anos iniciais do XX, para o transporte de 

pessoas e mercadorias na cidade, bem como, como parte do cotidiano da urbe.  
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Imagem 1: foto de tropeiros, em frente ao Armazém Marinho Santos & Cia, localizado na antiga Rua Direita 
(atual Rua Conselheiro Franco), Feira de Santana – Bahia, 1920 
Fonte: Acervo de Antônio Moreira Ferreira, disponível em 
https://www.facebook.com/FotosDaPrincesaDoSertaoFeiraDeSantanaBahia/Acesso em: 23/06/2017. 
 
Entretanto, com a tentativa de introdução de novos modos de vida à cidade, através de 

discursos que tentavam mostrar a necessidade de construção de uma cidade “moderna”, as 

cangalhas “juntamente com os carros de bois, passaram a significar a pequenez e o atraso 

daqueles que ainda os utilizavam” (GUIMARÃES, 2012 p. 13). Sobre a segurança desse tipo 

de transporte, não era difícil encontrar nos jornais locais notícias de acidentes envolvendo 

esses animais que, não por acaso, eram evidenciados pelos jornalistas no intuito de associar 

esta prática a algo perigoso e não mais eficiente. Em uma nota no jornal O Motor, escrita no 

ano de 1881, ainda no século XIX lê-se:  

 

Accidente 
Manoel Marques dos Santos, lavrador na freguesia dos Humildes, quando em o dia 
de domingo ultimo regressava á sua fazenda Cauape, já bem perto, espantou-se o 
animal em que cavalgava, pondo-o fora da sella. Da queda resultou-lhe uma fractura 
exposta dos ossos do antebraço com luxação no punho” (ACCIDENTE, 1881, p. 4). 
 

          Trinta anos depois, nas primeiras décadas do século XX, notícias envolvendo acidentes 

entre animais e pessoas no centro da cidade ainda se faziam frequentes nos editoriais 

feirenses, escolhemos essa nota publicada em 1914, onde o Jornal Folha do Norte divulgou: 

 

Accidente 
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Atropelado por um animal – Gravemente ofendido 
Octaviano de tal de 19 annos de edade, branco, aguadeiro, empregado do sr. 
Joaquim Pedra Branca, atravessando, na segunda-feira, o Campo General Camara, 
foi atropelado pelo animal de um vaqueiro que, em vertiginosa carreira, perseguia 
um rez. 
Octaviano cahio deitando bastante quantidade de sangue pela boca, nariz e (...)3

 

Sendo sido gravemente (...). 
Socorrido imediatamente e medicado pelo dr. Fabio Santos, foi por populares levado 
para a residência. 
O vaqueiro evadindo-se e o doente foi apresentando melhoras. 
Ate a hora em que escrevemos não nos consta que fossem (...) necessárias para a 
responsabilidade d(...) 
P(...) chamamos a atenção da policia pois não é a primeira vez que factos desta 
natureza (...) no Campo do Gado, (...), muitas vezes, são (...) imprudencia de 
vaqueiros que deixam rezes a correr (...) pelo gosto do persegui(...)” (ACCIDENTE, 
1914, p. 1). 
 

          Em 1893, durante o governo do Intendente Cel. José Freire de Lima, um código 

municipal de posturas foi expedido, e entre outras regulamentações que fizeram parte deste, 

também se buscou regulamentar a movimentação de animais, carros e carroças de bois. 

Acidentes recorrentes e correrias de bois e animais fizeram com que figuras como a do 

vaqueiro e do tropeiro se tornassem ao longo dos anos indesejadas no centro da cidade, seu 

objetivo era disciplinar e regulamentar o comportamento desses sujeitos para com suas reses. 

  

A nota expedida pelo Jornal O Motor em 1881, inicialmente, apenas narra o fato 

acontecido, mas, cremos que havia uma intencionalidade dos dirigentes e articulistas do jornal 

em noticiar eventos como esse, mostrado à população que tinha acesso aos jornais que o uso 

de cavalos, mulas, bois e outros animais utilizados para o transporte de pessoas e mercadorias 

não mais eram tão seguros e deveriam ser abandonados por colocar a vida dos usuários em 

risco constante. Com esse tipo de divulgação, aumentava-se as tentativas afastar da cidade 

práticas tidas como atrasadas, incivilizadas e remanescentes do período colonial.            

          Já a notícia publicada anos mais tarde pelo Jornal Folha do Norte exigia das autoridades 

competentes que se tomassem providências com relação à organização do transito de animais 

e de pessoas na urbe, evidenciando que não é a primeira vez que fatos daquela natureza 

estavam acontecendo no centro da cidadenos levando a crer que, apesar de existir um código 

de posturas que fazia referência a utilização e movimentação dos animais na cidade, esse 

documento normatizador da vida urbana, não era respeitado e seguido pelos donos e 

condutores de animais, haja vista que o documento fazia menção ao pagamento de multas em 

espécie para aqueles que não se adequassem as normas.  

                                                           
3 Os trechos interrompidos foram por conta ilegibilidade do documento. 
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 Carvalho (2016), ao analisar os conflitos enfrentados pelos “ganhadores da cidade” 

como quituteiras e carroceiros para com os novos códigos que estavam a nortear o viver na 

urbe de Ilhéus entre 1920 e 1930, elucida o quanto tal projeto de civilidade pensado pelas 

elites eram, também, voltados especialmente para as elites haja vista que a população mais 

pobre não teve acesso fácil à introdução daquilo que era novo eenfrentava um código de 

posturas que tentou normatizar o seus modos de sobreviver e trabalhar a partir do uso de 

animais. Esta realidade dialoga com a refletida até aqui porque, como pudemos ver, tentou-se 

extinguir o uso de animais para a locomoção em Feira de Santana, bem como, prejudicar 

aqueles que necessitavam do seu uso para viver. Carvalho completa dizendo que: 

 

Do ponto de vista simbólico, as carroças eram classificadas como o oposto dos 
preceitos de sociedade moderna tomados pela imprensa e pelos agentes do poder. 
(...) Utilizando-se de valores predeterminados, as classes dominantes pretendiam 
remover símbolos ligados ao atraso e a pobreza. (...) Numa cidade que se pretendia 
moderna, o direito desta categoria à cidade era constantemente reprimido e usurpado 
em nome dos foros de civilidade, inclusive desconsiderando que uma parcela 
significativa destes cidadãos dependia do trabalho para sobreviver (CARVALHO, 
2016, p. 242).  
 

Nesse contexto, a medida em que recolhemos e analisamos as fontes, verificamos que as 

intenções de modernizar a cidade ganharam um caráter especifico que fez com que a mesma 

passasse por um processo de transformação através de novas funcionalidades e da adoção de 

novos e modernos meios de transporte. Sobre o desejo de viver em uma cidade civilizada, 

Rinaldo Leite (1996) acrescenta que:  

 

(...) à civilização correspondia ter algumas preocupações sociais, a necessidade de 
uma ordem (pública e social), ter a vida na cidade normatizada, distinguir-se por 
gosto e práticas elegantes, realizar melhoramentos na paisagem e possuir bons 
serviços de infraestrutura. Tudo isso dizia respeito a civilização no tocante as 
idealizações para as cidades e seus habitantes, visto que podiam relacionar-se ainda 
aos aspectos da ordem econômica e política. E pragmaticamente falando, seria a 
intervenção na paisagem física e estética da cidade (a remodelação urbana), a 
higienização dos espaços, a introdução de tecnologias modernas, a regulamentação e 
organização da vida urbana, a moralização dos costumes, a aquisição de hábitos 
cultos, a prestação de assistência pública (LEITE, 1996. p. 43) 
 

           Em 1918, segundo o articulista do jornal Folha do Norte,um local adequado para 

guardar os bois deveria ser levantado com urgência na cidade, afirmando que “um novo 

cárcere é obra inadiável” e acrescentava que, apesar da Feira de Santana dever maior parte de 

sua prosperidade ao boi, deixá-los espalhados no campo aberto próximo aos comerciantes era 

prejudicial não só ao comercio, mas também à feira: 
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Curraes aos bois 
Si uma res arisca desgarra e, de perto perseguida pelo vaqueiro á brida solta no seu 
alazão, enfeza, enraiva e arremete, faz-se a debandada geral. Si uma boiada arranca, 
estoura, dispara, chifres entrebatendo-se, grandes olhos de espanto nas cabeças altas, 
patas trovejando forte no solo duro, o scenario empoeirado assume proporções de 
cataclismo. Dahi sustos, carreiras, pavores, gente ferida, gente estropeada. E 
dahiconfuções, trabalhos, massadas, rezes extraviadas, rezes fugidas. A 
municipalidade aufere, nas transacções sobre o boi vivo, 330 reis por cabeça 
vendida. A municipalidade auferirá mais disto, indubitavelmente, em orçamentos 
vindouros. E a municipalidade pode, a municipalidade deve, a municipalidade 
tem de dar um grande passo, progressista e civilizador, corregindo e 
regularizando o commercio de gado.Construam-se curraes, simples mas seguros, 
baratos porem decentes, com uma fachada esthetica, a exemplo dos que, agora 
mesmo, a iniciativa particular de Theopompo de Almeida levantou no arraial do 
Caldeirão, com dúzia e meia de contos de reis... Duzia e meia... E nem foi 
tanto...Gaste-se o dobro; gaste-se o triplo; dêemcurraes aos bois (CURRAES 
AOS BOIS, 1918, p. 1). 
 

           Ou seja, organizar o trânsito e o tráfego no centro da cidade passou, na visão das elites 

letradas a se fazer necessário em uma cidade que tentava adotar novos hábitos e procurava 

afastar-se de práticas consideradas como atrasadas e incivilizadas. Segundo Clovis Oliveira 

(2011), nas primeiras décadas do século XX, houve um grande desejo por parte das elites 

feirenses em “transformar a urbe em uma espécie de capital sertaneja” (OLIVEIRA, 2011 

p.20). Não é difícil imaginar o porquê do uso da palavra capital já que ela representaum 

centro importante e necessário onde as demais localidades são suas dependentes. Ou seja, se 

Feira de Santana não poderia ser a capital da Bahia que, ao menos, fosse a do sertão no 

sentido de impor um simbolismo que galgasse muita importância para a cidade na época.  

 

TORNANDO-SE MODERNA: A CHEGADA DE NOVOS MEIOS DE TRANSPORTE 

À URBE 

 

Na tentativa de transformar a “urbe em uma espécie de capital sertaneja”, os gestores e as 

elites letradas de Feira de Santana buscaram “consumir modos de vida europeus” (AGUIAR, 

2011, p.01). Após dois anos da sua emancipação política e econômica, em 1876 inaugurou-se 

a estrada de ferro que ligava Feira de Santana à localidade de Cachoeira. A estrada de ferro 

foi implantada a partir de um modelo importado dos Estados Unidos, que surgiu como uma 

das propostas modernizadoras pelas quais, para convencer a sociedade a adotar os hábitos 

modernos, o progresso foi concebido pelos gestores, pensadores da cidade e pelas elites 
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letradas como uma marcha, fazendo uma alusão ao próprio trem4. Quanto à população caberia 

a escolha entre viver no atraso ou inclinar-se para a civilização.  

          No caso de Feira de Santana, a ferrovia foi articulada politicamente no ano de 1865. 

Segundo Poppino (1968), “a introdução do transporte ferroviário foi o primeiro grande 

benefício para a agricultura e o comercio de Feira de Santana” (POPPINO, 1968 p. 195), em 

contrapartida Francisco Zorzo(2005) aponta que “o desejo pioneiro de construir essa ferrovia, 

a segunda da Bahia, redundou em negócios frágeis do ponto de vista financeiro, de modo que 

o processo de implantação levou cerca de uma década para concluir o Ramal de 45 Km” 

(ZORZO, 2005 p.01). 

          As obras começaram em julho de 1866, e por algumas vezes, precisou ser interrompida. 

Em 1875, o Ramal foi concluído sendo inaugurado oficialmente em dezembro de 1876, a 

companhia que dirigia a ferrovia atuava sob o nome de “The Brazilian Imperial Central Bahia 

Railway CompanyLimited”, ou Estrada de Ferro Central da Bahia (EFCB). 

          A implantação e utilização do trem foi recebida com grande euforia por parte dos 

habitantes da urbe que viam a facilidade de locomoção de pessoas e mercadorias com grande 

entusiasmo. Durante a catalogação de fontes para o desenvolvimento desse trabalho, 

encontramos, algumas vezes, anúncios no jornal Folha do Norte entre os anos de 1910 e 1937, 

de excursões e passeios feitos a trem com destino a cidade Cachoeira, inclusive, alguns desses 

passeios contavam com a presença da filarmônica Euterpe Feirense que seguia alegrando os 

viajantes.  

 É importante apontar para o fato de que as filarmônicas eram vistas como um símbolo 

da cidade. Ou seja, sua presença representava uma marcação de que a cidade feirense estava 

envolvida em um marco transformador das novas práticas que se queria para a urbe. Portanto, 

as filarmônicas não estavam ali só para divertir mas para marcar a presença de Feira de 

Santana como uma cidade antenada com a modernidade. Economicamente, o trem 

possibilitou transportar uma quantidade maior de cargas e um deslocar maior de pessoas:  

 

A estrada de ferro constituiu um sucesso imediato. No primeiro ano de operações a 
Companhia transportou mais de 25 mil passageiros e quase 6 mil toneladas de carga, 
principalmente fumo e gêneros alimentícios para os mercados da Capital e das 
cidades do Recôncavo. O trafego de passageiros foi uma consequência da 
velocidade do transporte ferroviário. Por causa da estreita colaboração com os 
serviços marítimos da Baía de Todos os Santos, a viagem para a cidade do Salvador 
durava menos de sete horas. Tornara-se possível irem os moradores de Feira de 

                                                           
4 Sobre modernização e ideias urbanizadoras na Bahia, mais precisamente na cidade do São Salvador nas 
primeiras décadas do século XX, ver: LEITE, Rinaldo Cesar. E a Bahia civiliza-se... Ideias de civilização e cenas 
de anti-civilidade em um contexto de modernização urbana: Salvador, 1912 – 1916.  
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Santana à Capital pela manhã e voltarem na manhã seguinte. A viagem redonda de 
três dias reduzira-se somente a 26 horas (POPPINO, 1968, p. 197). 
 

          A modernização dos transportes, apontada por Poppino (1968), trouxe benefícios 

econômicos para a cidade, que passou a contar com uma alta nos fluxos de capitais mercantis, 

colocando Feira como importante polo receptor e distribuidor de mercadorias para toda a 

Bahia e para outros lugares no Brasil, consolidando assim sua representação de entreposto 

comercial. Entretanto, Francisco Zorzo(2005) aponta que nos sete primeiros anos de 

funcionamento, os resultados econômicos para os empresários ferroviários não foram tão 

positivos,  

 

Nos anos de 1875, 1876, 1877 e 1881 os resultados foram deficitários (...) a 
construção inicial do ramal (...) apontou as potencialidades que Feira de Santana 
detinha como entreposto comercial no interior da Bahia. E, de fato, o Ramal, apesar 
dos altos custos, foi de grande utilidade para dinamizar o crescimento urbano e para 
avivar a economia de mercado que se sediou em Feira de Santana. Trata-se de um 
impacto dinamizador que se poderia chamar de efeito ponta-de-trilho (ZORZO, 
2005, p. 02).  
 

          A utilização dos transportes ferroviários pelos habitantes e negociantes da cidade de 

Feira de Santana nos anos finais do século XIX teve um papel excepcional na vulgarização da 

ideia de sociedade moderna e civilizada que as elites letradas almejavam. Um desejo, através 

do qual buscava-se transformar a cidade numa “capital sertaneja” e que cresceu com a 

chegada do novo século tendo na introdução do automóvel, a partir da primeira década do 

século XX,um ícone muito expressivo dessa era de transformações tecnológicas. 

       Mas tal sucesso difundido pelas elitesparecia não corroborar com a realidade pois não era 

difícil a população e os comerciantes ficarem sem os serviços prestados pela Estrada de Ferro 

Central da Bahia já que encontramos um número razoável de notas nos exemplares dos 

jornais O Progresso (1877, 1882) e Folha do Norte (1910 a 1937) onde havia notícias sobre o 

descarrilamento dos trilhos, sobre paralisação dos funcionários da ferrovia reivindicando 

melhores salários e melhores condições de trabalho, paralisação da própria ferrovia para 

manutenção ou até mesmo por falta de materiais rodantes. Em uma dessas notas, lê-se: 

 

A “CENTRAL” 
Vai paralisar o trafego 
É o que nos diz A Ordem de Cachoeira na sua edição de 6 do corrente;  
Somos informados de que, dentro de breves dias, será paralisado o trafego da 
Central da Bahia, quer na linha principal, quer nos ramaes da Feira de Sant’Anna e 
S. Gonçalo. 
Motivará a paralisação a falta absoluta de material rodante, que está reduzido, pela 
sua imprestabilidade, á parte mínima, esta mesma sem segurança alguma para 
trafegar e inspirando a maior desconfiança aos que têm necessidade de se utilizar 
dos comboios-(...) da malfadada ferrovia. 
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Tudo isso que se vae passando na Central da Bahia, com prejuiso manifesto do 
publico, muito principalmente do comercio e da indústria da zona por essa estrada 
de ferro servida, ou(...) desservida, deve-se á (...) do sr. Engenheiro fiscal, dr. 
Navarro de Andrade, que ao envez de obrigar a companhia franceza arrendatária 
desse próprio federal ao cumprimento das clausulas do contrato de arrendamento, 
deixa se ficar na capital do Estado a seu bel prazer, pouco se lhe dando que seus 
semelhantes desapareçam no influxo do (...), ou, mesmo, que a Central da Bahia vire 
cataphora de uma hora para outra (A “CENTRAL”, 1914, p.1). 
 

          A implantação da estrada de ferro com sua marcha para o progresso foi utilizada pela 

imprensa e pelas elites letradas para tentar reformar hábitos e modelar costumes, ela também 

transformou a forma com que se passou a transportar as reses pelos caminhos do sertão. Em 

uma crítica ao transporte do gado feito pela Central da Bahia, lê-se em nota:  

 

O transporte de gado na “Central” 
O transporte de gado na E. de F. Central da Bahia está sendo feito tão desmazelada e 
revoltantemente, que, muito breve, todos os boiadeiros preferirão conduzir a pé as 
suas boiadas.  
Trens que sahem da Castro Alves ás 6hs, e ás 11, portanto, deviam estar nesta 
cidade, aqui chegam ás 18, ás 20 e ás 24hs, quando não na manhã seguinte, por que 
têm uma demora forçada em S. Felix, demora que não se explica senão pela incúria 
e pelo desleixo. 
De incúria e desleixo não se precisa, aliás, melhor exemplo que o seguinte: cahiu, há 
tempos, na estação desta cidade, o portão de zinco do respectivo curral: nunca mais 
foi substituído; de sorte que ou o interessado paga a pessoas que se encarreguem de 
guardar a passagem ou os seus bois fugirão por ella... (O TRANSPORTE..., 1918, p. 
01). 
 

          A nota emitida pelo noticiário nos leva a crer que o trem que, para os idealizadores da 

cidade trazia junto aos seus vagões o crescimento social, econômico, o progresso e a 

civilidade trouxe também, desconfortos relacionados à segurança, e ao transporte de cargas e 

de pessoas. Outro tipo de notícia que se fazia constante nos jornais locais foram as críticas ao 

elevado preço das passagens: 

 

Estrada de Ferro Central 
Ramal da Feira 
Dia a dia nos sentimos na dura contingencia de clamar contra as tarifas estabelecidas 
para o transporte dos gêneros importados para o consumo publico da população 
desta cidade. 
O exagero das suas taxas para toda e qualquer mercadoria essencialmente 
indispensável a vida orgânica da população, causa-nos uma verdadeira extorsão a 
par de (...) mercantil desta localidade. 
A organização crescente e successiva das tarifas para a importação dos gêneros, não 
tem absolutamente obedecido ás regras que se deve sempre ter (...) nas suas 
confecções (ESTRADA DE FERRO CENTRAL, 1909, p. 01). 
 

          A estrada de ferro e o progresso que se esperava alcançar através dela,ao longo dos 

anos, foi dando espaço a meios ainda mais modernos de transporte. Arevolução técnico-

cientifica do século XIX colocou em cena instrumentos facilitadores da vida cotidiana que se 
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tornaram bens de consumo das massas a partir de 1917 com o final da primeira grande guerra 

mundial. Os veículos a motor (carros e caminhões) e a bicicleta (inicialmente conhecida como 

cavalo de ferro), passaram a fazer parte do cotidiano da cidade nos anos finais século XIX, 

embora apenas com boa dose de frequência, somente a partir a partir da década de 1920. 

          A adoção dos veículos a motor provocou uma verdadeira revolução na locomoção e no 

transporte de pessoas e cargas no centro urbano, nas primeiras décadas do século XX, foram 

notáveis as preocupações das elites em relação à urbanização, a abertura de estradas e ao 

alinhamento de ruas e casas.  Em passagem por Feira de Santana em 1921, o engenheiro 

Theodoro Sampaio proferiu um discurso onde destacou o que considerava como 

melhoramentos vivenciados pela sociedade feirense nos últimos quinze anos: 

 

Melhoramentos  
Ao visitante que percorre a Feira de S. Anna, como eu a percorri, após quinze anos 
da minha primeira visita, não deixa de impressionar bem o progresso, nesse período 
de tempo, realizado pela cidade sertaneja. 
Uma mutação completa é o que se vê em toda ella. Já não há aquellas misérrimas 
construcções mal alinhadas, em algumas de suas ruas sem calçamento, avultando 
pelo seu numero. A esthetica da cidade melhorou consideravelmente; melhoraram-se 
as edificações particulares, os edifícios públicos, as ruas no seu calçamento com 
largos passeios que permitem a arborização indispensável neste clima tórrido, os 
jardins de suas praças com os seus coretos bem elegantes; o campo do gado, onde se 
realizam as feiras semanaes, amplo, regularizado, arborizado. 
O conjunto de tudo isso, no animo do visitante, infunde confiança no gênio 
progressista dos habitantes da Feira. 
(...) 
A cidade, embelezada com jardins, calçamentos, edificações á moderna, não 
esqueceu todavia o futuro que se assegura com a instrucção primaria franqueada ao 
povo. Além de um bom grupo escolar, que o Estado ali mantém, o Município, ás 
suas expensas, construiu dois prédios escolares a caracter e os mantém com a precisa 
regularidade na distribuição do ensino. 
A Feira é um município que se pode ter como modelar, pelo que já tem 
realizado e pelo que tão acertadamente intenta executar ou já vae iniciando. 
Estradas de rodagem já as está ella construindo para os extremos do município. 
Ao Tanquinho, na estrada do sertão para o Juazeiro, e á S. Barbara, já agora se 
faz, em hora de automovel, viagem que de ordinário se fazia em um dia 
(MELHORAMENTOS, 1921, p. 01)5 
 

Como se observa, Theodoro Sampaio dá um grande destaque à construção de ruas, estradas de 

rodagens e avenidas, ainda, completa que o município pode ser tomado como um modelo a 

ser seguido pelas demais cidades da região ressaltando o melhoramento e a rapidez de uma 

viagem em automóvel. Depois dos anos de 1920, carros e caminhões passaram a representar o 

símbolo máximo do progresso, “os automóveis eram elementos presentes quando se 

caracterizava um lugar como moderno. Nesse período, os carros eram sinônimos de progresso 

por ser indicativo de movimento, de velocidade e encurtar distância” (SANTOS, 2012, p. 44). 

                                                           
5 Grifo nosso. 
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          Os caminhos e estradas que transportavam os animais e suas respectivas cargas de seus 

destinos de origem à feira e, novamente de volta para suas localidades, inicialmente, não eram 

apropriados para o trafego de veículos e, por isso, foi necessário a abertura de estradas de 

rodagem para carros e caminhões onde antes eram simples caminhos para a passagem das 

boiadas, de vaqueiros e de tropeiros. Poppino (1968) acrescenta que: 

 

A introdução do automóvel e do caminhão ocasionou uma revolução na construção 
de estradas, em Feira de Santana e no Estado da Bahia. Os caminhos para animais e 
cargas não eram convenientes para veículos a motor e, por esse motivo, os homens 
de negócios, que saudaram o novo meio de transporte, começaram a exigir melhores 
caminhos. Tantos as autoridades estaduais como as municipais corresponderam a 
essas solicitações (POPPINO, 1968, p. 208). 
 

          A inserção do automóvel na sociedade feirense ocasionou mudanças em sua estrutura 

interna: ligeiras modificações como o alargamento de ruas e a construção de avenidas. Foram 

implantadas as estradas para tentar desenvolver uma cidade no qual a noção de progresso se 

colocasse. Assim, como já sinalizamos anteriormente, desde os finais do século XIX foram 

aplicados investimentos no sentido de multiplicar os canais de acesso de Feira de Santana a 

outras regiões e, como consequência disso, foi criado a representação dessa localidade como 

principal entroncamento viário da Bahia, projetando-a como uma segunda capital do Estado. 

   Apesar da construção das estradas de rodagem terem se iniciado na região ainda no século 

XIX, os automóveis ficaram praticamente desconhecidos em Feira de Santana até 1914.A 

partir dos anos de 1918, eles passaram a estar com mais constância no centro da cidade, dos 

anos de 1920 em diante eles se tornam comuns na urbe. 

          Por ser um bem de consumo de valor elevado, o automóvel não fazia parte da vida da 

maioria da população, apenas homens de negócios, grandes fazendeiros e parte da elite 

feirense tinham recursos financeiros para adotar tal meio e, aos poucos, “o carro-de-bois deixa 

o caminho aos fordecos de bigode, ou a um escandaloso e barulhento Mercedes” 

(BOAVENTURA, 1991, p. 413). 

          Artigos e notas sobre a construção de novas estradas de rodagem para carros e animais 

passam a ser constantes nos jornais da cidade que, condicionados aos grupos que os 

financiavam, publicavam a exaltação do novo em oposição ao velho, do moderno em 

oposição ao atrasado, do presente em oposição ao passado. Em uma nota emitida em 1920 

sobre a construção da nova avenida que ligava a rua Senhor dos Passos à estrada das boiadas, 

o articulista exalta a benfeitoria feita pelos gestores do município: 

 

A nova avenida 
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“(...) levando em consideração o aspecto verdadeiramente majestoso que vae 
offerecerá cidade, a importante artéria, que, pela sua posição e orientação, deverá, a 
nosso ver, ter a denominação de <Avenida Central>, só devem ser nella construídas 
habitações de typo moderno e architectura singela (A NOVA AVENIDA, 1920, p. 
1). 
 

          Ao realizar a análise das fontes, pudemos inferir que, partir de 1918, o jornal Folha do 

Norte, órgão pró governo, que pregava a visão de boas condições de vida na urbe, passa a 

abrir espaço ao meio de transporte capaz de romper longas distâncias em pouco tempo. 

Dessemodo, exaltavam a presença dos veículos a motor e incentivavam a construção de 

estradas e avenidas, bem como exaltavam os proprietários dos automóveis, equipamento que, 

entre outras coisas, era símbolo de status social. 

 

Em automóvel 
Há dias o chauffeur João Gualberto dos Santos, conseguia ir ávisinha cidade de S. 
Gonsçalo, em automóvel, vencendo algumas dificuldades em virtude do caminho 
não ser apropriado. 
A proeza foi repetida antehontem pelos chauffeurs Arnaldo Ribeiro e José Lago 
(EM AUTOMÓVEL, 1920, p. 01).   
 

Rollie Poppino (1968) acrescenta que “no decênio 1920-1930, o emprego de automóveis e 

caminhões multiplicou-se, grandemente, em Feira de Santana” (POPPINO, 1968, p. 215). 

Esse crescimento trouxe consigo algumas preocupações que foram impostas à urbe, 

principalmente, quanto a regularização do trafego, pois frequentemente ocorriam acidentes de 

variadas espécies e os feirenses passaram a conviver com uma realidade antes desconhecida: 

 

Uma queixa 
Vários negociantes de gado queixam-se-nos de que aos sábados e domingos, quando 
as boiadas se dirigem de Tanquinho para esta cidade, as vezes de propositalmente os 
<chauffeus> precipitam os carros em viagem sobre as suas boiadas (UMA 
QUEIXA, 1921, p. 1). 
 
Descuido de chauffeur 
Em dia da semana passada, por mero descuido, o carro pertencente e dirigido pelo 
motorista profissional sr. Oldack Ribeiro deu uma batida num varredor da 
municipalidade, facto ocorrido á rua General Osorio. 
O citado chauffeur conduziu, porem, o atropelado á presença de um medico, 
fazendo-se por sua conta as despesas da medicação empregada, tendo antes levado o 
caso ao conhecimento da autoridade local, que constatou a pouca importancia do 
mesmo (DESCUIDO DE CHAUFFEUR, 1936, p. 2). 
 

           Nas notas acima, observa-se dois tipos diferentes de acidentes envolvendo automóveis 

na cidade: o primeiro entre carros e animais e o segundo envolvendo uma pessoa que foi 

socorrida e recebeu cuidados médicos. A nota ainda acrescenta que a autoridade local não 

quis tomar nenhuma providencia por constatar ser de pouca importância o fato ocorrido. 

Diferentemente desse caso, durante o levantamento de fontes para essa pesquisa encontramos 
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o número de 14 processos crimes relacionados a acidente de trânsito entre os anos de 1920 e 

1937. Em um dos processos, o promotor público denuncia o motorista, Salomão José 

Monteiro por atropelar Paulina Alves de Almeida: 

 

Em o dia 10 de Abril próximo findo, pelas 15 ½ horas, mais ou menos, no distrito 
dessa cidade, á rua Conselheiro Franco, Salomão José Monteiro, guiando um 
caminhão pertencente a usina (...) atropelou e feriu a Paulina Alves de Almeida, 
conforme se verificou do auto do corpo de delito (...)  
E como o denunciado assim procedendo, tenho convencimento do crime previsto no 
art. 306 do código penal oferece o promotor público a presente denuncia, para o fim 
de, julgada provada, ser o denunciado punido com a pena do referido artigo 
(Documento 02-51-848, folha 22, CEDOC/UEFS). 
 

          Ao observarmos as notas emitidas pelo jornal e a denúncia oferecida pelo promotor de 

justiça, pudemos constatar que, apesar das elites e dos comerciantes da cidade parecerem ter 

sido receptivos às novas ferramentas tecnológicas da vida moderna, aqui, procuramos nos ater 

apenas aos meios de transporte, os habitantes da cidade, em sua maioria, os transeuntes, 

precisavam estar atentos ao simples fato de atravessar as ruas ou de caminhar por elas.Esta 

situaçãodemonstra as contradições advindas das novas formas de locomoção na cidade já que 

as elites tentavam colocá-las como algo bom para todos, mas, os acidentes e outros problemas 

vividos e apontados anteriormente, demonstram que os benefícios não eram tão grandes 

assim. A conjuntura era mais complexa do que tentavam desenhá-la. 

          Sobre as primeiras viagens rodoviárias pelas estradas de rodagem, pudemos constatar 

que elas eram verdadeiras aventuras, um verdadeiro perigo onde motoristas, passageiros e 

pedestres arriscavam suas vidas em auto-ônibus completamente desconfortáveis e em péssimo 

estado de conservação. 

 

Os primeiros ônibus para a Feira eram verdadeiros calhambeques, sem nenhuma 
condição de segurança e funcionamento. Não havia responsabilidade por parte dos 
seus motoristas que não levavam as mais rudimentares peças de sobressalência, 
como pneus, câmaras de ar, bomba, macaco, etc. Se ocorressem algum imprevisto, o 
que era comum, ficávamos ao léu, sem nenhum socorro. A menos que algumeículo 
cruzasse a estrada, o que não era comum nem provável, pois raríssimos eram os que 
se aventuravam a tão periclitante viagem. As marinetes levavam dois ou três 
cafajestes, a quem davam o nome de cobradores. Tínhamos a impressão de que eram 
escolhidos entre os piores, só pelo prazer de mal servir. Ficavam com os calços nas 
mãos e os jogavam no momento oportuno, contendo os ônibus, para que não se 
desgovernassem de volta. Faziam isso com tanta perícia, que nos habituamos, apesar 
do risco (SAMPAIO, 1979, p. 45 - 46). 
 

Assim, percebe-se que as Marinetes apresentavam problemas com relação ao conforto e 

segurança para os viajantes mostrando o quanto as novidades tecnológicas iam se mostrando 

como elemento de tensão no espaço urbano.  As maquinas obrigavam as pessoas a adaptar-se 
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à nova dinâmica no centro da cidadede uma forma que constantemente destoava com os 

benefícios associados a elas e tão divulgados pelas elites.  

          Não só os carros, mas, caminhões e ônibus entraram em cena no cotidiano da cidade 

como resultado da revolução técnico-cientifica iniciada no século XIX. Em Feira de Santana e 

em todo o sertão baiano, as modernas bicicletas, com eixo de direção móvel e pedais 

começaram a ser comercializadas.   

 No Brasil, elas surgiram a partir da década de 1890 e também se configuraram como 

símbolo se status e poder, era conhecida como cavalo de ferro.   A chegada e popularização 

desse meio de transporte foi muito bem recebida pelas elites que desejavam substituir os 

muares e animais de carga pela nova invenção, pelos automóveis e pelo trem de cargas. As 

propagandas nos jornais faziam oposição aos antigos meios de locomoção e transporte, 

exaltavam-na como símbolo de responsabilidade e pontualidade, como exemplifica a imagem 

a seguir: 

 

 
Imagem 3: ilustração de uma bicicleta, extraída de uma propaganda no Jornal Folha do Norte, 1936. 
 
          Conforme a indústria foi se modernizando, a população de Feira de Santana passou a 

viver novas experiências. Em 1936, o primeiro sobrevoo de um avião pelos céus da cidade foi 

também motivo de nota nos meios de comunicação feirense. A falta de contato com um 

aparelho tão diferente e inovador espantou as pessoas que presenciaram a cena,  

 

A passagem do primeiro avião por de sobre a cidade  
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Effectivamente, asas triunfantes plainavam no alto sob o azul superior e a nave (...) 
entrava a fazer evoluções por sobre a cidade, refartando de contentamento os 
assistentes, que em sua maioria pela primeira vez, viam o aparelho aviatório. 
Irresistível curiosidade dominou inteiramente a urbe, arrancando interjeições 
admirativas aqui, ali e acolá, enquanto duraram as circunvoluções (A 
PASSAGEM..., 1936, p. 4).  
 

          O articulista que descreveu a passagem do monomotor sobre a cidade, procurou 

destacar a importância simbólica do acontecimento, dando à urbe uma representação 

progressista destacando que a percepção daquele aparelho pelos que o viram se constituiu em 

um “extraordinário acontecimento”.  

 A evolução dos meios de transporte exerceu influência direta na vida social, política e 

econômica na cidade, a modernização dos transportes foi acompanhada e propagada pelas 

elites feirenses como um bem coletivo que mergulharia a cidade numa era de luzes, afastando-

a das amarras de seu passado rural e agrário. Entretanto, diante das leituras bibliográficas 

sobre a cidade e das fontes a que tivemos acesso, ficou-nos clara que, apesar da 

intencionalidade através de escritos jornalísticos e de medidas tomadas pelo poder executivo 

de construir sobre a cidade uma imagem de moderna e civilizada em detrimento ao seu 

“passado” rural e atrasado, os dois polos não se excluíram, viviam sob tensões e contradições. 

          Assim, a introdução de diversificados meios de transporte e do esperado progresso que 

viria junto com os vagões do trem, com automóveis e motocicletas, trouxe agilidade e fluidez 

ao cotidiano, bem como introduziu a sociedade feirense numa era de constantes mudanças, 

físicas e/ou comportamentais que difundiram novos padrões e sensibilidades. Entretanto, 

apesar do constante investimento das elites letradas e dos idealizadores da cidade, os 

moradores da urbe não abandonaram definitivamente sua base rural e agrária. 

 

 

NEM TÃO MODERNA ASSIM: OS CONFLITOS ENTRE DIVERSIFICADOS 

MEIOS DE TRANSPORTE NA CIDADE 

 

          A confluência dos meios de transportes citados anteriormente figurou como um campo 

aberto de conflitos na cidade, pois, ainda que se tentassem eliminar os tradicionais modos de 

locomoção a partir do uso de animais, eles continuavam a existir na cidade. Um dos artifícios 

utilizados para tentar extirpá-los, foi a inclusão de cláusulas no código municipal de posturas, 

um aparato normatizador da vida da população, publicado em 1937. 

          Na tentativa ordenar os sujeitos e o espaço público da cidade, a presença de animais e o 

manejo do gado na área central da urbe, passaram a ser combatidas por aqueles que 
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idealizavam uma Feira de Santana livre das amarras de seu passado rural, apresentando o 

convívio entre animais, pessoas e veículos no centro da cidade como um ambiente perigoso e 

hostil. Clovis Oliveira (2011) ainda acrescenta que 

 “sob o ponto de vista dos governantes municipais e dos grupos letrados que 
vicejavam em torno dos jornais locais, a questão precisava ser enfrentada. Lépidos 
rapazes e suas montarias deveriam desaparecer da paisagem, garantindo uma urbe 
sem práticas ‘retrogradas’” (OLIVEIRA, 2011, p. 69). 

          A inserção de automóveis, bicicletas e motocicletas passaram a ter mais prestigio diante 

das autoridades locais que, após os anos de 1930, possibilitados pela a crescente 

industrialização brasileira, passaram a desenvolver uma maior mobilidade urbana a ponto de a 

imprensa que tanto incentivou a adoção dos modernos meios de transporte pela população, 

passar a pedir a ordenação do transito, a regulamentação dos veículos que trafegavam pela 

cidade e a destacar a inobservância no cumprimento das leis: 

Autos e chaufferes 

Já se vem impondo a necessidade dos poderes municipaes regulamentar o transito de 
vehiculos nas ruas da cidade. 
A postura existente tornou-se obsoleta pois so si refere a carros e carroças de bois, 
regularizando o serviço desses vehiculos. 
Hoje porem que se amplia o movimento da urbe e os automóveis, como é de 
justiça, tomaram a dianteira, é preciso que se procure evitar, ou pelo menos 
atenuar, prevenindo, os possíveis damnos, muitas vezes irreparáveis, que se possam 
dar (AUTOS E CHAUFFERES, 1920, p. 1). 
 

Nesse caso, o articulista enfatiza ser justo que os automóveis tomem a dianteira da vida 

urbana na cidade, ao mesmo tempo que pede que sejam tomadas providencias quanto a 

organização do trânsito. As ruas da cidade e as avenidas, instrumento de civilidade e da 

vulgarização de novos costumes, estava sendo invadida por veículos, o que representou em 

síntese a preocupação das autoridades locais em ordenar as caminhadas e os caminhantes pelo 

centro da cidade. Em continuidade, o articulista ainda acrescenta que “é preciso que se ponha 

em seus verdadeiros limites a liberdade que os chaufferes vêm tomando de andarem com seus 

carros a toda força, algumas vezes sem buzina de aviso, outras, á noite, com os faróis 

apagados, em desenfreada carreira pelas ruas”(AUTOS E CHAUFFERES, 1920, p. 1). 

          O automóvel como já dissemos acima, símbolo do progresso, por falta de uma 

legislação que permitisse sua circulação com segurança, passou a colocar em risco a vida dos 

caminhantes, a ter suas vantagens anuladas e à representar um problema para a cidade. Em 

consequência disso, notícias sobre acidentes de trânsito passam a se tornar frequentes nos 

periódicos locais: 

 

O desastre do kilometro 124 
Ha diversos passageiros feridos e até acamados 
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O auto-omnibus, ou mais vulgarmente marinete, n. 3.522, da empresa Uplano, desta 
cidade, tendo ao volante o chauffeur Flaviano Dias de Magalhães, pariu da capital ás 
8 horas e 40 minutos, de terça feira com destino a esta urbe, desprovida de buzina 
etendo o freio de mão amarrado com uma corda 
(...) 
Os sinistrados foram conduzidos em automóvel e caminhão para a Feira (O 
DESASTRE DO..., 1936, p. 01). 
 
Mais um desastre de carro 
Na ultima segunda-feira registrou-se na urbe mais um desastre de automóvel, 
cahiam as primeiras horas da noite. 
Um carro do Bahia, cujo numero não podemos averiguar bem, quando atravessava a 
praça João Pedreira chocou-se contra um poste do Telegrapho, derrubando-o e 
saindo também damnificado. 
O chauffeur conhecido por Zé amarelinho e seu ajudante sofreram ligeiras 
escoriações, que foram medicadas na Pharmacia Agrario. 
E’ sempre este o resultado da imperícia, sinão da imprudencia de certos guiadores de 
automóveis, que se dizem bomzãos (MAIS UM DESASTRE..., 1936, p. 1). 
 
As ruas da cidade não são pista de hipódromo  
Ao tempo que a urbe era sede da Inspectoria de Vehiculos e do Transito Publico os 
que guiavam vehiculos e montavam bioyoletas e cavalos eram mais comedidos, 
porque sopitavam o anseio de desenvolver um máximo de velocidade, para 
satisfação da vaidade censurável de exibirem habilidades. 
O afrouxamento da fiscalização os encoraja a novas praxes e assim é que se têm 
registrado atropellamentos, por felicidade das vitimas sem resultado funesto (AS 
RUAS DA..., 1936, p. 1). 

 

 Críticas quanto à irresponsabilidade dos condutores de automóveis, motocicletas e 

animais na cidade, não fizeram parte apenas dos periódicos impressos, mas foram, em alguns 

casos denunciados e julgados na comarca de justiça da cidade, a exemplo disso, encontramos 

um inquérito policial onde o promotor de justiça pede que o juiz aceite sua denúncia contra: 

 

Milton Brandão de Oliveira, brasileiro, 19 annos de idade, estudante de 
humanidades, solteiro, pelo facto delictuoso de haver no dia nove do mez corrente, 
cerca das 18 horas, na rua Monsenhor Tertuliano, nesta cidade, quando dirigia uma 
motocycleta atropelado e causado a morte de Corina Ribeiro Soledade por simples 
imprudência (Documento 04-119-2316, Folha 96, CEDOC/UEFS). 
 

          A imprudência e irresponsabilidade dos condutores de animais e automóveis, do ponto 

de vista dos legisladores e das elites letradas não condizem com o de uma sociedade moderna 

e progressista, por isso a elaboração de um código de posturas em 1937 buscava ordenar 

novas práticas e usos do espaço urbano da cidade. Uma leitura atenta das fontes aliadas à 

leitura bibliográfica sobre a cidade nesse período nos levou a perceber que o empreendimento 

articulado por políticos, impressa e parte das elites letradas para fundar modos de vida 

urbanos importados de outras realidades foram responsáveis para as mudanças de hábitos da 

população observados no período estudado aqui mesmo que, para isto, utilizassem o código 

de postura e a garantia da disciplina.   
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          Com a publicação do código municipal de posturas, foram inseridos artigos que 

proibiam a circulação e pastagens de gados sobre o centro urbano e os arraiais da cidade, sob 

a pena de pagamento de multa, assim como também veículos foram proibidos de estacionar 

em vias públicas, estivessem eles carregados ou não. A tentativa de normatizar e, em alguns 

casos, proibir a circulação de animais no centro da cidade em 1937 pactuava com uma 

campanha massiva da imprensa em retira-los de cena.  

          No capítulo II, intitulado Dos Vehiculos, os artigos de número 127° e 128° são enfáticos 

ao determinar que: 

 

Art. 127° Fica expressamente prohibida a circulação de carros de boi, pelas ruas 
calçadas da cidade, seja qual for o pretexto. 
Pena- 10$000 de multa 
Art. 128° Nenhum vehiculo poderá permanecer, em vias publicas, carregado ou não, 
a não ser em lugar determinado pela fiscalização. 
Pena- 10$000 (PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA. Decreto 
de lei número 1, de 29 de Dezembro de 1937, p. 3). 
 

          O código não faz menção quanto a utilização da estrada de ferro nesse período, 

principalmente por que seu objetivo principal era regulamentar e padronizar o comportamento 

dos sujeitos dentro do centro urbano da cidade, porém, o jornal Folha do Norte fazia questão 

de trazer em suas respectivas reportagens, notícias sobre a Central da Bahia, sobre sua má 

iluminação, má conservação e sobre os constantes assaltos que os usuários da estrada de ferro 

sofriam. 

         Não conseguimos levantar dados sobre a fiscalização e aplicação das penas àqueles que 

descumprissem o código de posturas, entretanto práticas como a de transportar mercadorias e 

pessoas sobre animais não foram abandonadas na cidade e a desejada modernidade continuou 

a dividir espaço com a tradição.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          A introdução de novos meios de transporte que foi possibilitada pela revolução 

tecnológica do século XIX, possibilitou em Feira de Santana uma experiênciano qual os seus 

gestores e parte das elites letradas viram na transformação transportes de mercadorias e de 

pessoas uma forma de afirmar a cidade como progressista, moderna e civilizada. 

          Os animais,assim como os sujeitos que os manejavam, fizeram parte do processo de 

criação da cidade que seria conhecida como entreposto comercial regional e, aos 
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poucos,foram perdendo espaço na sociedade feirense. Isto porque, os meios de comunicação 

vigentes na cidade empreenderam forças no sentido de exaltar novos meios de transporte e 

pondo os antigos como não mais condizentes com a nova realidade da urbe.  

          A cidade também experimentou a chegada de outros meios de locomoção a exemplo da 

bicicleta, da motocicleta e do avião que teve sua primeira incursão sobre os céus da cidade 

noticiados pelo Jornal folha do Norte. E, nesse sentido buscou-se construir sobre ela uma 

representação da Feira de Santana moderna em oposição à antiga. 

          A tradição dos animais com suas cangalhas, seus carros e carroças foi pouco a pouco 

perdendo espaço para as mudanças empreendidas no setor do transporte, principalmente a 

partir dos anos de 1920, com a implantação de reformas urbanísticas na cidade com a 

ampliação e criação das estradas de rodagens que a ligava outros municípios próximos e à 

capital do estado, bem como a ampliação e o calçamento de ruas e avenidas dentro do centro 

urbano que fez com que automóveis e bicicletas fossem desejados pelos gestores e pensadores 

da cidade. 

          O custo elevado desses meios de transporte não permitiu que classes mais baixas da 

população feirense tivessem acesso aos novos modos de locomoção, principalmente ao 

automóvel que, além de possuir um alto valor de compra, requeria manutenção e combustível 

e, por isso, ainda por muitos anos se viu em Feira de Santana a tradição dos animais e a 

pretendida modernidade dos automóveis caminharem juntas. Ou seja, o “velho e o novo” 

relacionando-se sob tensões e contradições caras ao processo histórico.  
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