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RESUMO 

 

O trabalho apresentado foi elaborado com o intuito de compreender como se apresentaram os 

discursos modernizantes após a emancipação política do município de Santo Estevão – Bahia 

no início da década de 1920, observando como tais discursos tinham o objetivo colocar a 

jovem cidade em conformidade com os padrões propagados pelas principais capitais do país. 

E como essas expectativas se transformam, até os anos 1940, e assumem a forma da defesa e 

necessidade do progresso, como alternativa mais viável à ideia mais ampla da modernidade, 

em razão da persistência da estrutura urbana e da incipiência econômicas do lugar. 

 

Palavras-chaves: Emancipação. Elite política. Discursos modernizantes. Progresso.  

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The work presented was prepared with the aim of understanding how the modernizing 

discourses were presented after the political emancipation of the municipality of Santo 

Estevão – Bahia in the early 1920s, observing how such discourses aimed to bring the young 

city into conformity with the standards. Propagated by the main capitals of the country. And 

how these expectations change, until the 1940s, and take the form of the defense and necessity 

of progress, as a more viable alternative to the broader idea of modernity, due to the 

persistence of the urban structure and the economic incipience of the place. 
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1 INTRODUZINDO A REFLEXÃO 

 

Muito se tem dito acerca dos ideais de modernidade, civilidade, progresso, e 

modernização, principalmente no que diz respeito às cidades brasileiras, que no início do 

regime republicano, no final do século XIX, desencadeou dentro do cenário nacional uma 

série de expectativas e anseios sobre o imaginário social, principalmente, sobre qual seria o 

direcionamento deste novo regime e como se daria a nova relação entre os cidadãos e o 

republicanismo.1 Assim, a então capital federal do Brasil, o Rio de Janeiro, inspirada pelo 

ideal europeu apresentava para todo o território nacional os parâmetros de modernidade, tendo 

como referência cidades das duas maiores metrópoles europeias.2 

A ideia de modernidade vivenciada no continente europeu, mas especificamente Paris, 

como, por exemplo, a criação dos Boulevards, que, segundo Berman, incluía em seu 

“planejamento urbano mercados centrais, pontes, esgotos, fornecimento de água, ópera, e 

ouros monumentos culturais”,3 atingiu não apenas a esfera das reformas urbanísticas, mas 

influenciou a arte, a política, filosofia, bem como a música, e tão pouco ficou restrito ao 

século XIX, mas se estendeu pelo século XX. 

 Berman destaca ainda que, “o processo de modernização se expande a ponto de 

abarcar virtualmente o mundo todo, e a cultura mundial do modernismo em desenvolvimento 

atinge espetaculares triunfos na arte e no pensamento”,4 alcançando lugares até então 

totalmente desconhecidos, colocando os no mapa da “modernidade”5 

Existem inúmeros trabalhos com a temática da modernidade, no entanto eles não se 

encerram, mas se atualizam. O foco deste trabalho não é discutir a ideia ou sentido de 

modernidade, mas de mostrar como esses ideais influenciaram em certa medida as relações 

sociais nas cidades interioranas, que estavam longe de vivenciar os elementos da dita 

modernidade em sua totalidade, embora o desejo de fazer parte de uma nova ordem 

direcionasse essas cidades para a construção dos ideais progressistas, civilizadores e 

modernizantes. Nesse sentido, conforme observa Leite, as análises dos casos das cidades 

 
1 CARVALHO, J. M. de, 1939- Os bestializados: o Rio de Janeiro e a República que não foi. São Paulo: 

Companhia das letras, 1987.p 140-164. 
2 LEITE, R. C. N. À guisa de introdução: Relendo as cidades. Reflexões sobre a modernidade e a civilidade. In 

LEITE, Rinaldo Cesar Nascimento; SANTOS, A. C. A. dos; SILVA, M. M. da (Org.) Cidades interioranas da 

Bahia: modernidade, civilidade e sociabilidades. Feira de Santana, 2016. pg. 14 
3C, M. Tudo que é solido desmancha no ar. São Paulo, Cia. das Letras, 1986. p 148 
4 Ibidem p 11. 
5 Cada região vivenciou os ideais modernizantes cada um a seu modo. 
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interioranas “[...] servirão para avaliar o quanto ficaram de experiências no plano das 

idealidades e quanto se realizaram em nível empírico”.6 

 Desse modo, o trabalho possui o objetivo de compreender as nuances dos discursos 

modernizadores propagados pela ‘elite letrada’ que se confundia com os políticos de Santo 

Estevão - BA, no início da década de 1920 e de como tal discurso diminuiu seu foco à noção 

de progresso, na década de 1940. Durante esse período a cidade de Santo Estevão, conseguiu 

sua emancipação política (em 1921) e vivenciou os primeiros momentos de uma cidade 

emancipada, aspirava os ares do desenvolvimento urbano difundidos pela capital baiana que, 

por sua vez, reproduzia o discurso da Capital Federal. Discursos esses baseados na lógica do 

projeto modernizador e do progresso.  

Nesse sentido, Albuquerque7, a partir de uma abordagem histórica cultural e social, 

demonstra como o projeto de modernidade na Bahia estava vinculado ao novo regime. De tal 

modo que para a elite local não cabia à capital baiana ares do período colonial. Para essa elite, 

havia ainda traços de incivilidade nos costumes dos baianos, de tal modo que a Bahia 

permanecia na velha ordem.  

Para tanto, eram preciso algumas mudanças, como por exemplo, desafricanizar o 

espaço urbano. Fazia-se necessário mudar as marcas de um passado colonial que fora deixado 

nas obras arquitetônicas, e nas manifestações culturais, como o dois de julho. Periódicos do 

período, analisado por Albuquerque, lamentavam que visitantes, principalmente os cariocas, 

ainda se deparassem com prédios insalubres e antiestéticos, ruas estreitas e malcheirosas. 

 A autora demostra ainda que essa elite, influenciada pelas mudanças urbanísticas e 

sociais postas em curso na cidade do Rio de janeiro, logo se pôs a procurar para a Bahia, 

velha e arcaica, soluções que a colocassem na nova ordem. Essas soluções configuravam-se 

na derrubada de prédios antigos, alargamento de ruas e novas formas de ocupação do espaço 

urbano, como a expulsão de negras quituteiras que dariam lugar às pessoas de “boa família”. 

Albuquerque destaca ainda, que mudanças também ocorreram no Dois de Julho, festa que, 

segundo autora, teria a função de educar, disciplinar, civilizar e modernizar através dos bons 

costumes.  

Do mesmo modo Leite, pontua que:  

 
6 LEITE, R. C. N. À guisa de introdução: Relendo as cidades. Reflexões sobre a modernidade e a civilidade. In 

LEITE, R. C. N.; SANTOS, A. C. A. dos; SILVA, M. M. da (Org.) Cidades interioranas da Bahia: 

modernidade, civilidade e sociabilidades. Feira de Santana, 2016. pg. 15 
7 ALBUQUERQUE, W. R. de. Algazarra nas ruas: comemorações da independência na Bahia (1889-1923). 

Campinas: Editora da Unicamp, 1999.p 21-25 
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Esta era, portanto, a característica do processo de modernização e civilização 

das cidades: a sua tendencia demolidora, destruidora de tudo que fosse 

tomado por velho ou associado ao antigo.8  

 

A cidade de Santo Estevão não se ‘modernizou’ em termos de sua estrutura urbana, 

durante a Primeira República, tampouco se industrializou. Não obstante, há indícios de que a 

sociedade local vivenciou e almejou esses ideais difundidos por essa nova ordem, e que 

buscou concretizá-los em alguma medida.  

Ao identificar as nuances dos ideais modernizadores após a emancipação política em 

Santo Estevão, entende-se que a comunidade da jovem cidade acreditava ‘precisar’ fazer parte 

da nova ordem, o que implicava empreender ações no sentido tanto de uma reorganização dos 

espaços, como da alteração dos hábitos e condutas que não fossem condizentes com a 

vivência da urbe moderna no contexto republicano. 

Procurando compreender tal cenário que a jovem cidade Santo Estevão do Jacuype 

estava inserida, foram analisadas as Atas de posse do Intendente Provisório e Conselheiros 

Municipais, bem como o Primeiro Livro de Leis e Resoluções. Tais fontes sinalizam as 

primeiras tomadas de decisões após a emancipação política e, a exemplo do uso que fazem 

Guimarães9 e Matos10 de documentos similares, podendo perceber como se configurou a 

elaboração de normas orientadas pela inserção na conjectura política republicana e seus ideais 

modernizantes.  

Esse trabalho é composto por sete tópicos, sendo que nos primeiro cinco tópicos, 

busca situar sobre o objeto de estudo, considerando como se deu a origem da cidade de Santo 

Estevão através do ‘mito de origem’11 até a configuração de um esforço de busca pela 

modernidade e civilidade, no alvorecer da República. Já nos dois últimos tópicos, a ideia é 

discutir por quais razões o ideal de modernidade não prosperou, uma vez que se esboçava pôr 

em prática tal ideário.  

A escolha do tema foi determinada pelo anseio de entender como a sociedade santo 

estevense vivenciou (ou não) a experiência de transformar os ideais de modernidade, em voga 

no momento de sua emancipação, em traços concretos de sua realidade social. E o recorte 

 
8 Ver LEITE, R. C. N. E a Bahia civiliza-se... ideias de civilização e cenas de anticivilidade em um contexto 

de modernização urbana, Salvador (1912-1916). Dissertação (Mestrado em História) – Faculdade de Filosofia 

e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador,1996. p 15. 
9 GUIMARÃES, E. M .B. Um Painel com Cangalhas e Bicicletas: os (des)caminhos da modernidade no alto 

sertão da Bahia (Caetité, 1910-1930). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual Paulista. 

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Franca, 2012.  
10 MATOS, A. N. de. O Município e a República: processo político e instalação municipal em Santo Estevão 

do Jacuhype (1907-192). Dissertação (Conclusão de Curso em História),UEFS, Feira de Santana, 2013. p. 11. 
11 A memória histórica da cidade é criada pelo mito do “padre fujão” 
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temporal foi determinado principalmente pela disponibilidade da documentação. Ainda que o 

marco inicial tenha tomado como referência a emancipação do município. Dessa forma, o 

trabalho visa contribuir para com o fortalecimento e preservação da memória histórica santo 

estevense, haja vista que não se possuem estudos dentro dessa temática no município. 

 

 

2 BREVE HISTÓRICO DA ORIGEM DE SANTO ESTEVÃO DO JACUÍPE 

 

Antes de adentrar na discussão acerca dos discursos de progresso, civilidade e 

modernização, é preciso se falar de como surgiu a cidade de Santo Estevão. Existem algumas 

versões acerca do mito de origem, e todas elas versam em torno do padre português José da 

Costa Almeida, que segundo a tradição oral, por ocasião de uma forte seca, teria saído da 

região, atualmente conhecida por Santo Estevão velho, em busca de água. E após muitas 

andanças teria encontrado um riacho, que o padre percebeu ser de água salgada, o que o fez 

chamar o local de Riacho Salgado, como até hoje é conhecido. Nessa região, o então padre se 

estabelece, e constrói uma pequena capela, em gratidão à benção alcançada.  

Conta a história local, que nessa capela o padre pôs a imagem de Santo Estevão. No 

entanto, por pelo menos duas as manhãs consecutivas, após a relocação da imagem para a 

nova capela, quando chegava ao local para realizar suas atividades sacerdotais, percebia que a 

imagem do santo desaparecia, retornando não se sabe como ao seu lugar de origem. 

Impressionado com as mudanças sucessivas da imagem, resolve deixá-la no lugar de origem, 

colocando uma outra imagem, também de Santo Estevão, na nova capela. O santo ficou 

conhecido entre os santo estevenses como santo Fujão.  

Nesse período, Santo Estevão ainda é vinculado ao município de Cachoeira, 

estabelecendo assim uma importante relação tanto política quanto econômica, como destaca 

Souza. 

A relação de Santo Estevão do Jacuhype com a cidade de Cachoeira era 

tanto econômica quanto política. Entre o início da segunda metade do século 

XVIII e o início da primeira metade do século XX, a freguesia de Santo 

Estevão do Jacuhype estava subordinada à Vila de Nossa Senhora de 

Cachoeira. O território de Santo Estevão do Jacuhype e outras cidades 

vizinhas faziam parte e eram legalmente reconhecidos pelos órgãos 

administrativos como pertencente a uma região maior denominada 

recôncavo, no qual a vila de Cachoeira era a principal representante 12 

 

 

 
12 MATOS, 2013. p. 22. 
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E assim, segundo essa versão compartilhada entre os mais velhos, tem-se a criação do 

mito de origem, e o surgimento de duas localidades, Santo Estevão Velho, atual Antônio 

Cardoso, e Santo Estevão Novo. 

A versão dominante se constrói e se estabelece, como aponta Fonseca, sob a égide dá 

fé. Essa versão é aceita entre os santo estevenses e se encontra descrita no histórico dos 

municípios lançado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Lá consta que 

a comunidade de Santo Estevão nasceu em 1739, ano este contestado pelo memorialista 

Fonseca, à luz de documentos cedidos pelo Monsenhor Renato Galvão, aponta:  

 

Para que o padre Almeida se deslocasse para cá ele já devia ter informações 

seguras por parte de indígenas ou descendentes deles. Para vir com certeza 

em busca das águas do Salgado ele tinha conhecimento que este não secava 

nem durante as mais fortes secas da região e para isto deve ter sido 

observado através de algumas secas pelos nativos. A fazenda Santo Estêvão 

inicial, mais tarde mais tarde chamada de Santo Estevão Velho, em 1690 já 

existia, conforme afirma Monsenhor Renato Galvão, citando o livro, 

“Santuário Mariano, editado em Lisboa (1722) padre José de Aragão e 

Araújo”. Ora o Salgado está apenas algumas léguas de Santo Estevão Velho! 

Por que seria que está pequena distância não teria sido coberta por ninguém, 

até o padre Almeida ter vindo para cá?13 

 

Corroborando o questionamento de Fonseca, outro memorialista, Gomes, destaca que: 

 

O início de Santo Estevão 

Não é como se dizia. 

Em (1741) mil setecentos e quarenta e um, 

Consagrou-se a freguesia. 

O povo vivia no engano; 

Pois antes disso muitos anos, 

Santo Estevão Já existia. 

Era pouso de viajeiros. 

Eu digo e posso afirmar; 

Vinham Margeando o Rio Paraguassú, 

A busca de beira mar. 

De Paragussú a Contendas; 

Santo Estevão era uma fazenda, 

Onde paravam para descansar. 14 

 

 

O intuito de Fonseca não é negar a origem de Santo Estevão pelo viés religioso, muito 

pelo contrário, ele até admite o caráter religioso. A contestação do autor é quanto a data de 

criação e aos motivos que levaram o padre Almeida se deslocar do seu local de origem em 

busca de água. Gomes também sinaliza que bem antes Santo Estevão já existia, desvinculando 

 
13 FONSECA, I. C. M. Introdução a história de Santo Estevão do Jacuype. Santo Estevão: S/E, 1983.  
14 GOMES, P.S.“Os leigos também inspiram” . Santo Estevão: S/E, 1988 
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a criação da cidade da narrativa de viés religioso, o que, segundo Nery, decorre do que Gomes 

possivelmente escutava na infância 

 

A versão de Pedro Gomes provavelmente surgiu das histórias que ouvia na 

infância ou adolescência, o que legitima o caráter oral do texto. Em sua 

versão dos fatos, antes da construção de qualquer capela, o povoado já vinha 

se estabelecendo. Segundo Souza, Santo Estevão “era uma espécie de pouso 

de viajeiros”15 

 

Muito poderia se discutir ainda acerca do mito de criação da cidade de Santo Estevão, 

não é um assunto que simplesmente se encerra. No entanto, o intuito aqui nesse breve 

histórico, é de situar quanto a origem da cidade até chegar a emancipação política em 1922, 

período que será o pontapé inicial da referida pesquisa.  

 

 

3 SANTO ESTEVÃO NO CENÁRIO REPUBLICANO BAIANO E A INSTALAÇÃO 

MUNICIPAL 

 

 A emancipação de Santo Estevão ocorreu bem antes da maioria das demais cidades 

interioranas da Bahia, que só viriam a lograr autonomia com as chamadas “ondas 

emancipatórias”16 que tomaram conta do Brasil, dentre as décadas de 1950 e 1960, no 

contexto do surto de nacional desenvolvimentismo, idealizados nos governos de Getúlio 

Vargas e Juscelino Kubstchek.17 Cada um a seu modo, tais governos buscaram formas de 

superar o atraso no qual a nação brasileira estava imersa. 

Esse processo plasmou-se, nos cenários locais, nas disputas político-partidárias e nas 

disputas por prestígio e poder. Em especial, a perspectiva da defesa da emancipação tornou-se 

um ativo político do qual as lideranças locais passaram a fazer uso, como afirma, Góes: 

 

O país naquele momento estaria dando os seus primeiros passos rumo a uma 

transição para uma sociedade urbano-industrial, especialmente nos grandes 

centros urbanos. A bandeira do municipalismo estaria sendo utilizada por 

uma fração da elite rural temendo a perda de sua supremacia no contexto 

daquelas transformações. 18 

 

Ainda segundo o autor, um dos motivos para o desejo da emancipação era o fato de 

que: 

 
15 MATOS, 2013. p. 21. 
16 Expressão utilizado por Bruno Mendes Góes para explicar o fenômeno das emancipações que ocorreram no 

período citado.  
17 Ver PIMENTEL, T. V. C. O projeto nacional- desenvolvimentista: autores e imagens In: PIMENTEL, T. V. C. 

A Torre Kubitschek: trajetória de um projeto em 30 anos de Brasil. Campinas/ SP: UNICAMP, 1989, p 57-84. 
18 GOES, B. M. A onda emancipatória invadiu Feira: estudos sobre os processos emancipatórios de Anguera e 

Bonfim de Feira (1961-1963). Dissertação (Mestrado em História),UEFS Feira de Santana,2015. p. 15. 
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A elevação de um distrito à condição de município lhe dá uma nova 

condição jurídica, ou seja, condiciona-o à municipalidade. Uma das 

novidades trazidas pela Constituição Federal de 1946 foi justamente incluir o 

município como partícipe da estrutura federal. Nesta nova condição o 

município passou a fazer parte como “ente federativo”, sendo que o 

federalismo brasileiro naquele momento passou a ter três níveis de poder 

independentes e autônomos, a União, os Estados membros e os municípios. 

O município adquire maior autonomia administrativa e política, além de uma 

ampliação na participação tributária tanto em nível estadual quanto em nível 

federal. Esta nova condição do município reflete sobre os interesses políticos 

e econômicos de grupos e atores sociais 19 

 

A bandeira municipalista é levantada décadas depois da emancipação do município de 

Santo Estevão, que se tornou município só em 1921. Uma peculiaridade acerca da instalação 

municipal de Santo Estevão está relacionada à quantidade de habitantes quando de sua 

emancipação. Segundo a lei n° 1.387, de 24 de maio de 1920, em seu Art. 7º, a criação de um 

município estava sujeita às seguintes condições 

 

População superior a quinze mil habitantes; renda anual, calculada pela que 

até então pagavam os moradores da parte a desmembrar-se, superior a dez 

contos de réis; dez por cento pelo menos da população adulta, sabendo lêr e 

escrever; existência, na projetada sede do novo município, de edifício com 

capacidade necessária para o funcionamento do governo local, das sessões 

do jury e para escola, cadeia e quartel 20 

 

Desse modo, para um distrito tornar-se município era necessário um número mínimo 

de habitantes, e na ocasião Santo Estevão não possuía tal número. Segundo Nery “o 

contingente populacional de Santo Estevão do Jacuype, então com apenas 12.500 habitantes, 

[era] incompatível com o exigido por lei para se criar um município na época”.21 Constata-se 

aí uma irregularidade no processo emancipatório. Há também, o fato de que na época o então 

governador J.J. Seabra não se encontrava no estado para dar tal autorização, o que foi feito 

por um secretário, que ficou em seu lugar durante a sua ausência. Conforme sinaliza a 

pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

 

A lei número 1.491, de 12 de julho de 1921, sancionada pelo Coronel 

Frederico Augusto Rodrigues da Costa, que substituía o Governador do 

Estado, José Joaquim Seabra, elevou a povoação à categoria de vila e criou o 

município de Santo Estêvão do Jacuípe, com território desmembrado do de 

Cachoeira e mesmos limites do distrito de paz. Ocorreu a sua instalação em 

21 de setembro de 1921.22 

 
19 GOES, 2015. p. 15. 
20 DIÀRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA. Edição comemorativa ao centenário da Bahia 1923 apud 

MATOS, 2013, p. 35. 
21 Ibidem p 35 
22 IBGE. Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. v. 25, Rio de Janeiro: IBGE, 1958. p. 312. 
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A explicação para a forma como se deu a emancipação, mesmo sem reunir as 

condições formais, está nas articulações políticas para esse fim. Segundo Matos, os processos 

de desmembramento territorial e instalação municipal de Santo Estevão foram “eventos 

almejados, protagonizados e efetivados por uma oligarquia politicamente fortalecida, a partir 

da relação [com] políticos da capital, mas principalmente respaldado pelo advento da 

propriedade da terra”.23  

Nesse processo, uma figura de destaque foi o Dr. Cezar Borges de Cabral, filho da 

terra que muito jovem mudou-se para capital, a fim de completar seus estudos, como era 

comum então. Concluídos os estudos, Cezar Borges de Cabral circulou nos meios políticos de 

Salvador, vindo a ocupar importantes cargos políticos. Ainda segundo Matos, “no período em 

que foi emitido o decreto, Cezar trabalhava em parceria com o Secretário do Interior”,24 

proximidade também relatada em um trecho do discurso em agradecimento pela emancipação 

do município, onde a figura de Cezar foi enaltecida: 

   

Congratulo-me com os meus conterrâneos, com os meus colegas, Membros 

do Conselho, com o Senhor Intendente eleito, e com os chefes [trecho 

ilegível] pelo auspicioso acontecimento da criação deste Município, se 

inicia-se no dia de hoje uma nova era. Em nome do Município de Santo 

Estevam de Jacuípe, representado por este concelho, agradeço a gentileza do 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado em exercício que se fez 

representar a esta solenidade pelo Excelentíssimo Senhor Dr. Cezar Cabral, 

filho ilustre desta terra.25  

  

Uma vez obtida a emancipação, um outro desafio se colocava para os dirigentes locais, 

dar visibilidade e reconhecimento ao novo município. E, naquele momento, uma das formas 

de se fazer isso era evidenciar a todas as demais comunidades que Santo Estevão não era só 

mais um município, mas um em linha com o que os padrões tidos como mais elevados entre 

as sociedades da época.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
23 MATOS, 2013, p. 40 
24 MATOS, 2013, p. 35 
25 Trecho discurso. Autor desconhecido. Arquivo Público do Município de Santo Estevão (APMSE). 
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4 A BUSCA PELO PROGRESSO E CIVILIDADE NO CENÁRIO REPUBLICANO 

 

O início do século XX no Brasil foi marcado pelo ideal modernizador, progressista e 

civilizador, que estava sendo difundido pela Capital Federal, Rio de Janeiro, que tinha como 

prefeito Pereira Passos. O então prefeito possuía o apoio do presidente da república, 

Rodrigues Alves, e ambos carregavam o desejo de remodelação do centro urbano da capital 

federal. Para isso, empreenderam-se a derrubada de prédios antigos e alargamentos de ruas, 

estratégias postas em prática por outras capitais da federação, como Salvador.  

A despeito das expectativas de alinhamento do novo município com os ideais em voga 

no período, a cidade de Santo Estevão não passou por um processo de modernização em 

termos de sua estrutura urbana, durante a Primeira República, tampouco se industrializou.  

Mas vivenciou e almejou esses ideais difundidos por essa nova ordem. Assim, nessa 

perspectiva, pensar nas alterações espaciais e sociais, é pensar também nas experiências que 

os sujeitos envolvidos, ou não, experimentaram segundo as suas necessidades e interesses. 

Conforme aponta Thompson, pensar nessas experiências permite compreender que: 

 

As pessoas não experimentam sua própria experiência apenas como ideias, 

no âmbito do pensamento e de seus procedimentos [...]. Elas também 

experimentam sua experiência como sentimento e lidam com esse 

sentimento na cultura, como normas, obrigações familiares e de parentesco, 

e reciprocidades, como valores ou (através de formas mais elaboradas) na 

arte ou nas convicções religiosas.26  

 

Deste modo, a categoria experiência elaborada por Thompson permite analisar os 

fatores sociais e culturais, no caso em questão, da sociedade santo estevense, que buscava se 

inserir em um novo contexto político e cultural. A partir da experiência que vivenciavam no 

seu dia a dia, os sujeitos aos quais Thompson se refere, podem reproduzir práticas, 

pensamentos e sentimentos dominantes, como também alterá-los, dar-lhes novo significado e 

mesmo transformá-los. Ainda que homens e mulheres não tenham de fato transformações 

significativas em seu ambiente ou vivências, o discurso da modernidade traduzia um ideal e 

um desejo de integração.  

Esses sujeitos estavam sendo consumidores de um discurso de modernidade vindo da 

capital, e almejavam tal acontecimento. Pode-se perceber então que o indicativo de 

modernidade não está presente somente nas mudanças estruturais, como na derrubada de 

prédios, ou alargamento de ruas, mas no imaginário desses sujeitos. As cidades interioranas 

que passavam naquele momento pelo processo de emancipação só desejam fazer parte dessa 

 
26 Ver THOMPSON, E. P. A miséria da teoria ou um planetário de erros. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. p. 189. 
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nova ordem, a ordem do moderno, mesmo que isso custasse à invalidação de relações sociais 

e espaciais.  

 Nesse sentido, como diz Leite,27 cada região do Brasil, "vivenciou a modernidade que 

lhe fora possível", já que: 

 

A intensidade e os limites da modernização dependiam das especificidades 

das condições econômicas, sociais, políticas, culturais, entre outras, dos 

locais onde ela se dava. Obviamente o Brasil, na situação de país periférico 

ao sistema capitalista, não passou pela experiência da modernidade do 

mesmo modo que os industrializados países europeus — estes, os exemplos 

mais trabalhados por Berman para a discussão do tema, no século XIX e 

princípios do XX. Tampouco Salvador, cidade que, comparativamente, tinha 

uma projeção apenas intermediária no cenário nacional, não poderia tê-la 

vivenciado do mesmo modo como ela ocorreu no Rio de Janeiro, sob todos 

os parâmetros, o mais destacado centro brasileiro do período28 

 

 

Não foi diferente com o município de Santo Estevão, que seguira ideais 

modernizadores da época, ainda que o concretizasse em menor escala. É importante pontuar 

também, que resquícios desses ideais “modernizadores” perduram até os dias atuais, razão 

pela qual, por exemplo, a identificação da cidade como uma localidade interiorana é a todo 

custo combatida por seus moradores. 

 Além disso, ainda que o sentido estrito da noção de modernização tenha se 

modificado com o tempo, o termo ainda é recorrente nos círculos de debate político, como 

mostram as propostas de campanha dos candidatos à  prefeitura municipal29 de 2020, em que 

os três candidatos, Rogério Costa, Carlinhos do LM, e Thiago da Central, enfatizaram em 

suas falas a ideia de progresso e modernidade de Santo Estevão, e não surpreende que uma tal 

noção (em suas variações históricas) tenha sido ainda significativa no alvorecer do século XX.   

Para Leite, quando se instaura a República, civilizar, progredir, modernizar, tornam-se 

as palavras de ordem adotadas por certos segmentos sociais mais ilustrados e elitizados, entre 

os quais podem ser citados os dirigentes políticos, médicos sanitaristas e higienistas, 

educadores e jornalistas. No caso, em análise tal papel foi desempenhado pela elite local, 

intendentes e coronéis, que também protagonizavam as decisões políticas. 

No momento em foco, a elite política de Santo Estevão, apoiava o governo de J.J. 

Seabra,30 então governador do Estado. A Bahia nesse período passa por uma fase conhecida 

 
27 Ver LEITE, 1996. p. 14. 
28 Ibidem, p. 14. 
29 Debate político 2020. Disponível em : https://www.youtube.com/watch?v=cYHgFqTXI7o&t=5589s. Acesso 

em: 14/ 04/2021. 
30 MATOS, 2013. p. 33. 

https://www.youtube.com/watch?v=cYHgFqTXI7o&t=5589s
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por “seabrismo” que tinha como foco a “modernização” do espaço público, dinâmica visível 

na cidade de Salvador como observa Leite 

 

Seabra foi o mentor de um importante projeto de modernização da cidade de 

Salvador; pretendia com isso colocá-la no mesmo plano das mais 

importantes capitais estaduais brasileiras que passaram ou passavam por 

processos de intervenções urbanas. As reformas deveriam preparar a capital 

baiana para a sua inserção na nova ordem civilizada e progressista, visava-se 

ainda equipará-la aos novos centros hegemônicos do país, notadamente o 

Rio de Janeiro, capital federal, e São Paulo, recuperando através dos 

melhoramentos materiais algo da sua antiga importância. Aparelhando-a, 

materialmente, estaria ela sendo dotada de melhores condições para 

responder às recentes demandas e prosperar no futuro. 31 

 

Nesse contexto, Santo Estevão tinha como principal líder político, já citado 

anteriormente, o Dr. Cezar Borges Cabral, que tinha ligação com o Secretário do Interior, bem 

como do Conselho Municipal de Intendência. Tais funções punham Cezar Borges Cabral em 

ligação direta com o governador, o que possivelmente influenciou os ideais modernizadores 

difundidos na sociedade santo estevense. Assim, é necessário notar que as mudanças que 

ocorreram logo após a instalação municipal foram importantes para se entender o cenário 

seguinte, pois, corroborariam para legitimar as modificações de uma lógica comportamental 

existente. 

 

 

5  A NOVA URBE E O ENSAIO DE SUPERAÇÃO DO PASSADO PASTORIL 

 

Nesse tópico busca analisar, por meio dos decretos e resoluções municipais, como se 

deu a busca por ideias de progresso, modernidade e civilidade em Santo Estevão. Assim, à luz 

das resoluções, podem-se perceber as expectativas de alterações de hábitos e condutas da 

população em face daqueles ideais. Observa-se: “Artigo 1- Fica terminantemente proibida 

expor-se a seca nas ruas desta Villa, couros, cangalhas, cereais ou qualquer outro artigo que 

empate o trânsito público ou atente contra o grau de civilização desta Villa.”32 

Está clara a intenção do Conselho Municipal representado pelo então Intendente 

Themístocles Pires de Cerqueira, em mudar a imagem do Município, o que dá indício de uma 

busca por aspectos que denotam a civilidade, o progresso e o desenvolvimento, bem como a 

mudança de comportamento dos citadinos, ou seja, fazia-se necessário apagar as marcas de 

 
31 LEITE, R. C. N. A Rainha Destronada: Discursos das elites sobre as grandezas e aos infortúnios da Bahia 

nas primeiras décadas republicanas. Tese de doutorado em História Social, Pontifícia Universidade Católica, São 

Paulo, 2005. p. 152. 
32 ARQUIVO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE SANTO ESTEVÃO (APMSE). Primeiro livro de leis e 

resoluções do município de Santo Estevão do Jacuhype. 1922, n.p. 
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um passado pastoril. Estudos de Simões, apontam que “no imaginário republicano urbano a 

figura da cidade movimenta-se com as representações da boa cidade (limpa, bonita, 

civilizada) e da má (suja, feia e incivilizada)” 33 .Verifica-se nos artigos seguintes  

 

 

Artigo 2- Também fica proibido saltar-se animais nas ruas desta Villa, nos 

dias de feira e festas, bem assim corrida de cavalos ou amansamentos de 

burros nas mesmas ruas em horas de ajuntamentos populares. 

Parágrafo Único – Os infratores serão multados em dois mil reis, e o dobro 

nas reincidências. 

Artigo 3- Ninguém poderá trazer, solta nas ruas desta Villa, porcos cabras e 

carneiros. 

Parágrafo Único – Multa de cinco mil reis, e o dobro nas reincidências dos 

infratores deste artigo.34 

 

 

A punição para aqueles que infringissem a lei seria uma pesada multa. Assim, o autor 

do artigo tenta de forma coercitiva moldar hábitos e costumes de um povo que tinham suas 

relações experienciadas a partir do meio rural. Tais artigos denotam mais uma vez a 

necessidade de se negar a todo custo a origem rural. Outra forma encontrada pelo legislador 

para alterar a aparência da jovem cidade, seria remodelação das ruas, conforme mostra a 

resolução nº 6, de 12 fevereiro de 1922: “Artigo 1 - Nenhuma rua poderá ser aberta na sede 

desta Vila com largura mínima de 20 metros”.35  

A tentativa de modelar o espaço público, através do alargamento de ruas, foi defendida 

seguindo os pressupostos daquilo que se tinha como moderno, o que compreendia o 

embelezamento da cidade segundo um “modelo urbano das cidades europeias”.36 Leite 

sinaliza que periódicos do início do século XX expressavam grande preocupação com a 

aparência da capital Salvador, que mesmo tendo sido um dia a capital do Brasil, poderia ainda 

estar no atraso, na contramão do mundo moderno, preocupação expressa em falas como a 

publicada pelo Diário de Notícias: 

 
E quando ouvíamos, quando liamos, quando sabíamos o que é S. Paulo, o 

que é o Rio de Janeiro, o Paraná, Santa Catharina, Rio Grande do Sul, Pará, 

Amazonas, com suas avenidas extensas, suas roas largas, seus edifícios 

elegantes, seus teatros, seus jardins, sua iluminação magnifica, para o gozo, 

o conforto, o bem-estar de todos da sua população, ricos e pobres, nós 

invejamos o bom fado que há presidido a vida daqueles departamentos 

felizes do nosso país.37 

 
33SIMÕES, K. J. F. Os homens da princesa do sertão: modernidade e identidade Masculina em Feira de 

Santana (1918-1938). Dissertação (Mestrado em História).UFBA ,Salvador,2007.  
34 APMSE - Primeiro livro de leis e resoluções do município de Santo Estevão do Jacuhype. 1922. n.p 
35 APMSE - Primeiro livro de leis e resoluções do município de Santo Estevão do Jacuhype. 1922 n.p 
36 Ver LEITE, p 13 
37 "De moveis as costas". (Editorial). Diário de Notícias, 1912, p. 1. apud LEITE, 1996, p. 40-41 
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Esse desejo de fazer da cidade um lugar fisicamente adequado à modernidade também 

fez parte, durante a década de 1920, do imaginário santo estevense, mesmo em menor escala. 

E ainda que as ações nem sempre ganhassem forma nesse sentido, tal desejo manifestava-se 

como um ideal norteador. Na Bahia, os discursos sobre a modernização foram propagados e 

idealizados pela elite letrada, que almejava a todo custo “corrigir as mazelas seculares que 

caracterizavam Salvador”.38 Assim também ocorreu na jovem cidade de Santo Estevão. 

 A partir da análise das Atas de posse do Intendente Provisório e Conselheiros 

Municipais, bem como do Primeiro Livro de Leis e Resoluções do município são possíveis 

visualizar tais discursos. Neste último, por exemplo, estabelece-se por meio da lei nº 9, de 03 

de fevereiro de 1922 que “Fica o Intendente autorizado a desapropriar amigável ou 

judicialmente, duas casas a entrada da rua do Salgado, a fim de demolir para o alargamento da 

citada rua”.39 

Nota-se que tal determinação estava alinhada com o ideal propagado pela capital da 

República, e consequentemente pela capital do estado. Observa-se ainda que tal fenômeno 

também aconteceu em outras localidades do país. Cidades de médio e pequeno porte foram 

alcançadas por tais ideais, a exemplo de Ribeirão Preto, em São Paulo,40 e Alagoinhas, na 

Bahia.41 Cada uma a seu modo, estas cidades experimentaram as ditas transformações 

modernizantes, dentre as quais o alargar das ruas e a construção de espaçosas avenidas faziam 

parte do modelo.  

Nesse mesmo sentido, o projeto de lei nº 16 mostra que “melhoramento de estradas e 

caminhos”42 também faziam parte do projeto da municipalidade santo estevense. E ali 

também se observou o que Silva, citando o caso de Feira de Santana, identificou como sendo 

uma “preocupação” focada “[...] nas ditas vias principais, acessos, por excelência, dos 

viajantes à cidade, canais por onde o comércio e seus produtos fluíam”.43 Ainda segundo o 

 
38 ASSIS, N. R.S. S. Questões de vida e de Morte na Bahia Republicana: valores e Comportamentos sociais 

das camadas subalternas soteropolitanas Dissertação de Mestrado, UFBA,Salvador, 1996.  p 34. 
39 APMSE - Primeiro livro de leis e resoluções do município de Santo Estevão do Jacuhype.1922. n.p 
40 FARIA, R. S. de. Ribeirão Preto, uma modernidade Entre Rios1: higiene, beleza e progresso no discurso da 

metrópole do interior paulista (1902-1930). Risco -Revista De Pesquisa Em Arquitetura E Urbanismo 

(Online), (4), 36-50. 2006.  disponível em https://www.revistas.usp.br/risco/article/view/44672. Acesso em 

13/05/2021. 
41 LIMA, K. M. S. do N. Entre a Ferrovia e o Comércio: Urbanização e Vida Urbana em Alagoinhas (1868-

1929) .Dissertação (Mestrado em História), UFBA, Salvador, 2010. p 109-110. 
42 APMSE - Primeiro livro de leis e resoluções do município de Santo Estevão do Jacuhype. 1921. n.p 
43SILVA, A. J. M. Natureza sã, civilidade e comércio em Feira de Santana: elementos para o estudo da 

construção de identidade social no interior da Bahia, (1833-1937), 2000. Dissertação (Mestrado em História). 

UFBA,Salvador,2000. p 79     

https://www.revistas.usp.br/risco/article/view/44672
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Burbanísticos, sempre esteve associado ao favorecimento de suas funções econômicas, 

notadamente comerciais”.44 

Estabelecido um paralelo, o melhoramento das estradas e caminhos que o Artigo busca 

normatizar, muito provavelmente visava o escoamento de produtos vindos do campo para os 

principais centros comerciais da época, já que a jovem cidade se destacava na produção 

fumageira. Assim, abrir vias que facilitassem esse fluxo fazia parte do projeto urbanístico, 

lógica defendida e propagada pela elite local. Nesse sentido, Sevcenko pontua que “a ideia das 

novas elites era promover uma industrialização imediata e a modernização do país a todo 

custo”, 45 desejo esse acalentado também pela elite santo estevense. Sevcenko, ainda 

argumenta que: 

 

Esse crepúsculo promissor e ao mesmo tempo do século e do novo regime, 

patenteava que a República viera para ficar e com ela o país romperia com a 

letargia do seu passado, alcançando-se a novas alturas no concerto das 

nações modernas 46 

 

Abrir e alargar ruas, demolir prédios, embelezar a cidade, controlar o comportamento 

dos sujeitos citadinos, todas essas iniciativas consistiam, a princípio, em parte de um projeto 

civilizador. Como acontecia alhures, as mudanças estruturais e comportamentais traçadas pela 

elite santo estevense, não pretendiam beneficiar ou incluir sujeitos menos favorecidos, 

frequentemente vistos, inclusive, como entraves às desejadas mudanças. A urbe estava sendo 

preparada para uma nova elite, a elite burguesa capitalista. 

 

6 A MODERNIDADE QUE NÃO VEIO 

 

No tópico anterior foi sinalizado como as ideias de modernização urbana alcançaram a 

jovem cidade. Tais ideias foram expressas em leis e resoluções que ditariam os novos rumos 

que a jovem cidade tomaria, levando a crer que Santo Estevão do Jacuype estaria vivenciando 

os ideais difundidos numa lógica modernizante. No entanto, a documentação das décadas 

subsequentes mostra que essa lógica não se efetivou, uma vez que as falas encontradas na 

documentação estão associadas, a um ideal de progresso e desenvolvimento, focado no fator 

 
44 Ibidem, p 75-76 
45 SEVECENKO, N.(org.). História da Vida Privada no Brasil;  São Paulo. Companhia das Letras, vol.3,1997. 

p 34 
46 Ibidem, p 34 
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econômico, e não no aprimoramento dos sujeitos e seus hábitos/comportamentos, como 

ocorreu nos centros de referência desse fenômeno.47  

O período analisado apontaria para uma possível experiência modernizante em solos 

santo estevenses, como demonstra o memorialista Fonseca ao sinalizar a criação do primeiro 

jornal de Santo Estevão, O Fanal, em 1924, pelo senhor Vespasiano Pitanga, que igualmente 

foi um dos fundadores do grêmio literário Ruy Barbosa, criado em 1925. Considera-se o 

discurso proferido na inauguração do grêmio literário 

 

... Por isso a inauguração vitoriosa hoje desta sociedade literária marca na 

vida social de Santo Estevão um dia de gloria, porque não é pouco, num 

meio relativamente pequeno, a realização de empreendimentos que passam 

fronteiras e vão dizer além, muito além mesmo, o que pensa, o que faz e o 

que pratica a mocidade desta cidade [...] Considerado que o valor moral e 

intelectual de um povo se resume no seu amor ás coisas literárias, e que sem 

grandes recursos de lógica, figuras de retorica e ginástica  de pensamento, 

demonstra-se que Santo Estevão progride.48   

 

Ainda acerca de Vespasiano Pitanga, Fonseca pontua que  

 

Como pode se ver, Santo Estevão muito deve a esse homem que apesar de 

ter permanecido um período relativamente curto, deu a esta terra marcos de 

grandiosidade intelectual até hoje ainda não vistos nesta terra.49 

 

Porém, o que foi observado na documentação das décadas seguintes não corrobora a 

ideia de uma maior difusão ou consolidação dos traços da modernidade no município. 

Fonseca até tenta demonstrar que houve uma preocupação e/ou desejo nesse sentido, por parte 

da elite, ao enfatizar, por exemplo, a existência de um grêmio literário e um jornal na cidade, 

aparelhos usualmente identificados com aqueles ideais modernizantes. No entanto, como o 

próprio memorialista sinaliza, a permanência de Vespasiano Pitanga foi relativamente 

limitada em Santo Estevão, e assim os efeitos de suas atividades na jovem cidade. 

 Ao que tudo indica, embora o desejo de modernizar-se tenha permeado o processo de 

emancipação (talvez como um elemento útil para potencializar as expectativas positivas 

quanto ao almejado status de município), uma vez que esta se concretizou, arrefeceram-se os 

discursos (e as medidas) fundados naqueles ideais, talvez em razão da dificuldade de dar 

 
47 LEITE, R. C. N. À guisa de introdução: Relendo as cidades. Reflexões sobre a modernidade e a civilidade. In 

LEITE, R. C. N; SANTOS, A. C. A. dos; SILVA, M. M. da (Org.) Cidades interioranas da Bahia: 

modernidade, civilidade e sociabilidades. Feira de Santana, 2016. pg. 09 
48 FONSECA, I. C. M. Introdução a história de Santo Estevão do Jacuype. Santo Estevão: S/E, 1983. p. 169. 
49 Ibidem p. 172 
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forma às objetivas, como as que marcaram outras experiências inspiradas pelas mesmas 

expectativas. 

Na ausência de traços que dessem concretude àquele ideal de modernidade 

característico das décadas iniciais do século XX (como as transformações das vias públicas, a 

abertura de praças e, em especial, a mudanças de costumes sociais) outros elementos 

passaram a integrar os discursos oficiais. Passa-se a apregoar e defender a busca incessante 

pelo progresso, que se antes estava associado à civilidade, agora se confundia quase que 

exclusivamente com o desenvolvimento econômico. 

Ao analisar documentos como correspondências expedidas pelo Gabinete do Prefeito, 

entre os anos de 1944 e 1947, ofícios e atas de sessões da Câmara de Vereadores dos anos de 

1936 e 1938, não foram encontrados registros que apontassem quaisquer mudanças nas leis, 

como se a cidade tivesse parado de investir nas mudanças modernizantes outrora almejadas, 

como se estivesse, inerte frente às transformações ocorridas nesse período.  

Tal constatação obviamente levanta a questão do porquê desta mudança. Por que 

aquele ideário se sucumbiu nas décadas posteriores? Por que de fato não se efetivou? Ou o 

ideário modernizante realmente nunca refletiu o desejo das elites locais? 

 

 

7 SE A MODERNIDADE NÃO VEIO QUE VENHA O PROGRESSO  

 

A análise do teor das solicitações do Município ao Departamento das Municipalidades 

em Salvador na década de 1940 (em sua maioria pedidos de abertura de crédito para 

financiamento de obras), chama a atenção pelas justificativas para realização de tais obras, 

todas elas agora fundamentadas na busca pelo progresso, assim entendido essencialmente 

como o desenvolvimento econômico e urbano da cidade, mas dissociado das antigas 

expectativas de alteração do perfil e das condutas da população.  

Não se pode perder de vista que a ideia de modernidade, para além da mera derrubada 

de prédios, ou alargamento de ruas, envolvia, ou pelo menos pressupunha uma mudança de 

pensamentos e de práticas sociais e culturais da comunidade que a ‘experimentava’. Mas na 

busca pelo progresso de Santo Estevão, na década de 1940, aqueles elementos já não 

aparecem. 

As exposições e os motivos de um dos pedidos, de dois de agosto de 1944, 

encaminhado ao diretor do departamento das municipalidades na capital: 
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Sr. Diretor: A Praça da Bandeira, nesta cidade é bastante ampla, tendo a 

Igreja da Matriz ao centro, junto à qual se acham ligadas 3 casas de 

construção ordinária, tirando seu embelezamento natural.   

De conformidade com planta junto, essas casas torna-se um contraste para a 

Praça, a ponto de serem censuradas pelos visitantes.     

Enquanto a casa sita a Rua Coronel João de Deus nº 9, devo dizer que está 

em ruinas, o que poderá ser aproveitado para o alargamento de um beco que 

mede apenas 3 metros de largura, lugar onde é bastante transitado. [...] e isto 

irá prestar um grande serviço à cidade.50 

 

 

Já o pedido de nº 05, do mesmo ano, expressa uma preocupação com as dependências 

do quartel que servia como cadeia: 

 

Estando esta cidade em franco progresso, já não permite a existência de uma 

casa triste e obscura onde são detidos os infelizes e que se dá o nome de 

Quartel, por essa razão é que em outros melhoramentos preciso escolher a 

construção de uma cadeia pública o mais breve possível.51 

 

 

Observa-se que há um destaque nas referidas solicitações quanto às transformações 

urbanísticas. Na primeira a questão é que tal obra irá prestar um grande serviço à cidade, uma 

vez que seus visitantes censuravam a aparência da praça. Já a segunda solicitação enfatiza o 

fato de a cidade estar em franco progresso, e por esse motivo não lhe cabia ter nem mesmo 

uma cadeia considerada “triste e obscura”.  

Estas preocupações não são obviamente antagônicas aos antigos ideais modernizantes, 

mas, é a ausência de outras considerações acerca da conduta social que se faz sentir aqui, e 

que marca esse ajuste de perspectiva, que agora passava a focar nas transformações urbanas 

como expressão da ideia de progresso, e deste, sobretudo como resultado do desenvolvimento 

econômico. Nota-se o pedido de nº 11, de 1947: 

 

Sob aplausos de toda a população desta cidade foi inaugurada pela firma 

Pitóri Barreto e Cia, a linha telefônica particular para atender suas 

necessidades comerciais, cujas atividades vão se tornando cada vez mais 

crescentes. [...] um oferecimento de tal natureza podia ser desprezado se não 

compreendêssemos o valor muitas vezes incalculável que presta ao mundo 

inteiro este meio de comunicação tão difundido entre os povos civilizados. 

[...] Para aproveitar tão rara quão oportuna ocasião venho solicitar aos 

componentes do Nobre Orgão a aprovação de um crédito de 2.400,00 anuais, 

como gratificação a telefonista que permanece no centro para atender ao 

público. Ciosos de que empreendimentos que tais animam a formação de 

uma nova mentalidade empresarial que o nosso pedido seja deferido, uma 

vez que está assentado em bons princípios democráticos.52 

 
50 APMSE – Série- Correspondências Expedidas/ Gabinete do Prefeito. 1944. p. 01 
51 APMSE- Série- Correspondências Expedidas/ Gabinete do Prefeito. 1944. p. 02 
52 APMSE- Série Correspondências Expedidas/ Gabinete do Prefeito 1947 p. 34 
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De igual modo, o pedido nº 16 de 1947, evidencia esse ideário: 

 

Sr. Diretor: O Munícipio de Santo Estevão, como o V. Exa. deve saber é 

atravessado em toda sua extensão pela estrada Rio-Bahia que passando por 

essa cidade veio dar um impulso incalculável, intensificando as trocas 

comerciais entre os municípios e facilitando meio de transporte nesta região. 

O engenheiro encarregado pelo D.N.R para o setor que vai de Feira a Jequié 

e o Dr. Wasco Filho [...] vem fazendo melhoramentos nesta cidade [...] 

aproveitando sua boa vontade solicitei-lhe que concedesse-nos a ventura de 

ter um campo de aviação no que fui prontamente atendido. As máquinas 

vieram e em poucos dias de trabalho intenso e contínuo conseguimos no dia 

07 de setembro deste ano inaugurar nosso “Campo de Pouso” com 800 

metros de comprimento por 150 de largura 53 

 

A ideia de ter um campo de aviação em uma cidade que não possuía sequer luz elétrica 

pode parecer incoerente à primeira vista, mas na verdade faz muito sentido. Ora, o ideário do 

progresso precisa ser colocado em curso, e iniciativas pontuais, como a construção do referido 

campo, demandavam muito menos recursos que um projeto de eletrificação, por exemplo, 

tendo por outro lado um elevando valor simbólico junto à comunidade, para além de sua 

funcionalidade concreta, atendendo aos interesses dos pouco proprietários de aeronaves do 

lugar. 

Embora seja reconhecível a emersão dessa tendência de valorização do progresso, 

ainda será possível identificar elementos que, mesmo em linha com a tendência agora 

dominante, poderiam estar associados também aos ideais modernizantes. Esse é o caso do teor 

do pedido nº 19, de oito de outubro 1945 

 

Sr. Diretor: Tenho o máximo prazer de vos apresentar o Projeto de Decreto 

lei nº24, desta prefeitura, para a vossa habitual apreciação, assim como a 

cópia autêntica do ofício assinado por uma comissão composta de elementos 

representativos e de grande projeção social no Munícipio. A comissão em 

lide pretende organizar o “Sport Club Bahia”, nesta Cidade, e para isso, 

encaminha a esta Prefeitura um apelo que só pode ser recebido por mim com 

o maior acatamento, pois se trata de mais um passo de progresso para esta 

cidade.54 

 

Santos, estudando a experiência de Feira de Santana, mostra como a discussão de 

civilidade esteve arraigada ao fomento da prática esportiva, e destaca que Peixoto, em um 

artigo publicado em 1919, no periódico feirense Folha do Norte, “[...] defendia a prática do 

 
53 APMSE- Serie Correspondências Expedidas/ Gabinete do Prefeito. 1947. p. 33 
54 APMSE- Serie Correspondências Expedidas/ Gabinete do Prefeito. 1945. p 12 
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futebol como elemento civilizador [...] inclusive para a realização do trabalho, e como projeto 

progressista de uma nação [...]”.55  

Mas na década de 1940, tanto em Feira de Santana como em Santo Estevão, a prática 

esportiva começa a se profissionalizar, e perde o (ou pelo menos não é mais associada ao) 

papel civilizador dos costumes, como ocorreu outrora, embora o ‘progresso’ tenha 

permanecido identificado com o esporte e seus efeitos. Assim podemos perceber que, a 

exemplo do município de Feira de Santana, a prática esportiva em Santo Estevão, com o Sport 

Club Bahia, também foi um pretendo marco de progresso. 

A criação do campo de aviação, bem como a organização do “Sport Club” vão 

sinalizar de que forma as representações do progresso vão sendo qualificadas entres os 

citadinos santo estevenses. Silva destaca que “[...] a experiência urbana vai suscitar entre 

aqueles que a vivem a necessidade de construção de referenciais que lhe permitam assimilar e 

dar significação seja ao seu desenvolvimento, seja à estranheza ou adversidade que porventura 

experimentem”.56 

Figura 1 - Campo aviação Vasco Filho 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Santo Estevão/SECAD - Memoria Fotográfica, 07/09/1949. 

 

 
55 SANTOS, A. A. C. dos. Diversões e conflitos em Feira de Santana. In LEITE, R. C. N.; SANTOS, A. C. A. 

dos; SILVA, M. M. da (Org.) Cidades interioranas da Bahia: modernidade, civilidade e sociabilidades. Feira 

de Santana, 2016. p. 160 
56SILVA, A. J. M. Natureza sã, civilidade e comércio em Feira de Santana: elementos para o estudo da 

construção de identidade social no interior da Bahia, (1833-1937), 2000. Dissertação (Mestrado em História). 

UFBA,Salvador,2000,p 10     
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Hoje o campo de aviação não existe, fazendo parte apenas da memória dos mais 

velhos e dos registros documentais oficiais, e de memorialistas como Fonseca, que sinaliza 

que “o campo de aviação, como era chamado na época, foi inaugurado em 1947 e chamou-se 

‘Vasco Filho’, em homenagem ao seu engenheiro. Posteriormente ele foi englobado pela 

fazenda Marambaia. Ele ficava ao lado do cemitério.”57  

O campo de aviação precedeu a rede elétrica do município. Mas a eletrificação era um 

traço por demais emblemático do progresso para ter sido deixado de lado em qualquer 

momento. Por isso, várias tentativas de obtenção de rede elétrica foram empreendidas. Ainda 

à luz das solicitações feitas ao Departamento das Municipalidade, destaca-se o pedido nº 08 

de 1945, que diz respeito a apreciação de projeto de lei nº 05, para instalação de luz elétrica, 

por meio de empréstimo à Caixa Econômica Federal. Na exposição de motivos do referido 

pedido, enfatiza-se que tal feito seria uma ambição do povo santo estevense, e que induziria o 

progresso no município. Observa-se: 

 

Sr. Dr. Diretor. Desnecessário será explicar a V. Excia. os inúmeros 

benefícios que se podem colher da Energia Elétrica. [...] A Luz Elétrica, Sr. 

Diretor, em Santo Estevão será a maior ambição do seu povo, será o fator do 

progresso que induzirá muitos a [trecho ilegível] a grandes 

empreendimentos. Progresso e mais Progresso decorrem da Energia 

Elétrica58  

 

Apesar das várias solicitações, tais pedidos feitos à Secretária de Municipalidades não 

foram atendidos de imediato. Os pedidos foram novamente realizados dois anos após as 

primeiras solicitações, como mostra a exposição de motivo nº 2 de oito de abril de 1947. 

 
Excmo. Sr. Diretor. Preservam as circunstâncias que ao reiniciar o nobre 

órgão as suas atividades este ano fosse esta a segunda exposição de motivos 

que lhe dirige a Prefeitura de Santo Estevão, cujo teor é aspiração por longos 

anos sonhada pelo povo desta terra: Luz Elétrica. [...] uma ideia que vão se 

tornando inexequível a medida que os anos vão passando, uma realização 

que se metamorfoseia em utopia, enquanto um número de cidade e distritos 

que se vão eletrificando vai aumentando aceleradamente, deixando Santo 

Estevão nas trevas do isolacionismo, porque o homem do século XX, avido 

ao progresso, sai a procura de um ambiente propicio ao desenvolvimento de 

sua vida.  

[...] O governo estadual deve voltar sua vista, quanto antes para a iluminação 

da cidade, pois, Santo Estevão, município progressista é injustamente 

colocado em plano inferior aos distritos vizinhos, ressente-se da falta de 

 
57FONSECA, I. C.M. Introdução a história de Santo Estevão do Jacuype. Santo Estevão: S/E, 1983. p. 146 
58 APMSE- Série Correspondências Expedidas/ Gabinete do Prefeito. 1945, p.04 
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iluminação abundante, que lhe proporciona as vantagens a todos conhecidas. 
59  

 

Conforme relato do memorialista Fonseca “[...] o serviço de luz elétrica foi instalado 

pelo prefeito Linésio Bastos de Santana, inaugurado em 10 de fevereiro de 1962”, quinze anos 

depois.  

Mas foram, sem dúvida, as transformações no espaço urbano de Santo Estevão, os 

elementos que mais concretamente encarnaram a busca pelo progresso. Nessa perspectiva, 

vale destacar as principais obras mais emblemáticas para a construção do ideal de progresso 

para a comunidade santo estevense. Em 1921, ainda no contexto do entusiasmo pela 

emancipação, a primeira grande obra realizada em Santo Estevão foi a construção da praça 07 

de setembro. A obra foi realizada na administração do intendente Themistocles Pires de 

Cerqueira,60 de igual modo também foi construído o mercado que segundo Fonseca “é uma 

das obras mais importantes realizadas pelos cofres públicos neste município no passado. 

Construção que por décadas honrou a administração do seu realizador”.61  

Já na década de 1940, com o intuito de dar forma à Praça da Bandeira, solicitou-se à 

Secretária de Municipalidades (sem sucesso) recursos para desapropriação e derrubada de 

“três casas coloniais” para construção da mencionada praça. Os pedidos para construção da 

praça foram formalizados em duas solicitações de nos 11 e 16, de 1946. Vejamo-las:  

 

[...] Existem, no entanto, na extremidade esquerda da Pc em apreço três 

casinhas de tijolos coloniais de nº 26, 27, e 28, que esta Prefeitura acha por 

bem demoli-las, a fim de que se faça ligação com a praça 7 de setembro, 

onde estão localizados o Mercado Municipal, Prefeitura, e Agências dos 

Correios e Telégrafos, além de muitas casas comerciais. Essa providência, 

portanto, vem preencher um desideratum de há muito tempo esperado, 

satisfazendo assim uma urgente necessidade. Para levar-se a enfeite esse 

plano de urbanismo imperioso se faz, pois, a aquisição das casas 

supracitadas a Praça da Bandeira[...] 62  

 

A seguir  
 

[...]a demolição das três casinhas coloniais nº 26, 27 e 28 da face esquerda da 

Praça da Bandeira se faz necessário, já porque assim sucedendo, auxilia o 

município em grande parte no que tange a conservação da Praça 7 de 

setembro, ora passando por importantes melhoramentos materiais, que vão 

tornando-se com a sua arborização e ajardinamento, cada vez mais bela, e já 

porque assim se fazendo desvia a passagem de constantes boiadas que 

transitam por esta cidade com destino a Feira de Santana e outros pontos, 

 
59 APMSE- Série Correspondências Expedidas/Gabinete do Prefeito. 1947 ,p. 26  
60 FONSECA, I. C. M. Introdução a história de Santo Estevão do Jacuype. Santo Estevão: S/E, 1983. p. 68 
61 Ibidem p. 68 
62 APMSE- Série Correspondências Expedidas/ Gabinete do Prefeito.1946. p 20 
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evitando consequentemente estragos materiais produzidos no seu curso no 

seio daquela praça. Esta prefeitura, pleiteia a aprovação do Projeto de 

Decreto Lei  nº de junho, referente a exposição em tela, outra coisa não visa 

se não urbanizar aquele logradouro público, retirando dali o lixo, etc., dotado 

assim, a sede desta cidade, de mais um melhoramento de grande monta, pois, 

da esquina da casa nº 28 para a Praça 7 de setembro mede uma distancia de 

228 metros, onde serão edificadas casas em lindo estilo, formando desde já 

nova rua, de feição interessante onde já existem no referido alinhamento, 

diversas delas, fazendo face com a rua Genézio Cardoso que a esta é 

paralela. A face do lado norte que é paralela ao campo de Foot- Bal e 

composta de quadras de quintais que já obedecem regular alinhamento e tem 

também muitas construções, depósitos, portões com muros que serão 

posteriormente à aprovação, obrigados a fazer o devido corrijamento, e 

passeios, deixando automaticamente, sem grande dispêndio por parte dos 

cofres municipais, uma praça ampla e plana que será destinada 

exclusivamente a feira de animais desta cidade, evitando ao mesmo tempo o 

estacionamento de bovinos e muares, etc.[...] 63 

 

Outras obras que marcaram a urbanização santo estevense foram a construção dos 

“prédios da Prefeitura, do Grupo Escolar D. Pedro I, e o prédio do Correio e Telegrafo” 64 em 

1935. Observa-se na figura 2, ela retrata essas últimas obras citadas, que, conforme Fonseca, 

“[...] enaltece[ram] a uma administração numa época difícil de pobreza, sobretudo pela 

finalidade com que foram construídos”.65 Tais construções foram erguidos na administração 

do prefeito Dr. João Borges de Cerqueira.  

 

      Figura 2 - Prédios da Prefeitura, Ginásio Escolar e Correios e Telégrafos de Santo Estevão  

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Santo Estevão/SECAD - Memoria Fotográfica,1935. 

 

 
63APMSE- Série Correspondências Expedidas/Gabinete do Prefeito. 1946. p. 23 
64FONSECA, I.C. M. Introdução a história de Santo Estevão do Jacuype. Santo Estevão: S/E, 1983. p. 69 
65 Ibidem p. 69 
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No ano seguinte o prefeito recebeu homenagem da Câmara de Vereadores por 

proporcionar um “surto de progresso” no município, fala proferida pelo então vereador Prof. 

Eurydes Figueiredo Lobo. 66 É claro que a ênfase dada pelo vereador ao prefeito em questão 

decorre, em primeiro lugar, de alinhamento político. Mas tal alusão não deixa de evidenciar a 

relevância que o processo de urbanização tinha para a política local, o que ajuda a entender 

também a dinâmica de sua perpetuação na dominação política local. Fonseca67 destaca que o 

Prefeito Dr. João Borges de Cerqueira administrou o município em duas gestões (de 19 de 

janeiro de 1933 a 30 de maio de 1939, e de 30 de janeiro de 1948 a 07 de abril de 1951).  

Em vista disso, os anseios pela iluminação da cidade por meio da luz elétrica e das 

transformações urbanísticas através das obras refletem a materialização do ser citadino que 

enxerga nessas mudanças a efetivação do urbano, e assim percebe um ethos urbano que, 

conforme afirma Pesavento,68 está associada às “formas de representar essa cidade”.  No caso 

em questão, essas formas efetivadas colocariam Santo Estevão no mesmo patamar das cidades 

interioranas como Alagoinhas, que teve a implantação da luz elétrica já no ano de 1929.69  

Seja como for, seja nas conquistas ou mesmo os entraves encontrados, a análise da 

documentação aqui reunida mostra claramente que, em um momento inicial na trajetória do 

município independente, ainda na década de 1920, o ideário modernizador chegou a se fazer 

presente como pano de fundo dos discursos que apregoavam as vantagens em torno da nova 

condição política do município e das expectativas que isso trazia para o desenvolvimento da 

sociedade santo estevense.  

Com o transcorrer das décadas de 1920 e 1930, contudo, a dinâmica do 

desenvolvimento de Santo Estevão ficou aquém dos anseios externados no momento da 

emancipação. As transformações urbanas, embora tenham ocorrido, não tiveram uma 

dimensão capaz de alterar significativamente o cenário e, sobretudo, não há indícios de que 

tenham ensejado mudanças comportamentais sensíveis na comunidade, se considerados os 

padrões observados nas capitais do país, as referências para tais processos. O cotidiano santo 

estevense permaneceu, para o bem ou para o mal, essencialmente o mesmo daquelas décadas.  

 
66 APMSE- Série- Ata câmara de vereadores/ Ata de Instalação, Posse e Extraordinário. 1936 p. 30 
67 FONSECA, I.C.M. Introdução a história de Santo Estevão do Jacuype. Santo Estevão: S/E, 1983. p. 137 
68 PESAVENTO, S. J. Cidade invisíveis, cidade sensíveis, cidades imaginarias. Revista Brasileira de História, 

v.27,nº 53 , 2007. p. 01. Disponível em: 

https://www.scielo.br/j/rbh/a/BXNmGmrvkWDkdVR4VPskmLJ/?lang=pt&format=pdf . Acessado em 

:22/11/2021 
69 MARQUES, C. N. A. A cidade quer luz: esperanças, limites e desencantamentos na instalação da Usina 

Elétrica em Alagoinhas. In :LEITE, R. C. N. ; SANTOS, A. C. A. dos; SILVA, M. M. da (Org.) Cidades 

interioranas da Bahia: modernidade, civilidade e sociabilidades. Feira de Santana, 2016. p. 60 

https://www.scielo.br/j/rbh/a/BXNmGmrvkWDkdVR4VPskmLJ/?lang=pt&format=pdf
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Foi nesse cenário que ganhou forma então uma alternativa uma alternativa expectativa 

de progresso em Santo Estevão. Talvez, a supressão das falas sobre modernidade guarde 

alguma relacionada com o conservadorismo local, ou até mesmo ao fato de a jovem cidade 

manter um relativo distanciamento dos centros de médio e pequeno porte que já haviam dado 

início em maior ou menor escala em um ideário modernizante, e de onde emanavam aquelas 

referências. Há que se investigar tais possibilidades no futuro. O certo, contudo, é que o foco 

no progresso parece ter se mostrado mais factível ou desejável para aquela comunidade, 

naquele momento.  
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