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função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento 
aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. 
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RESUMO 

 

 

Demonstramos o processo industrializante promovido pelo prefeito João Durval 

Carneiro na cidade de Feira de Santana, especialmente entre os anos de 1967- 1977, 

quando ocorreu a adoção de inúmeros planos de reordenamento urbano, como o Plano 

de Desenvolvimento Local Integrado- PDLI e o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano. Estes se tornaram necessários devido a construção do Centro Industrial do 

Subaé- CIS, também na gestão no referido prefeito, o que contribuiu para o aumento do 

contingente populacional na cidade. Destacamos que esta conjuntura foi promovida 

devido ao estímulo industrial financiado pelos militares, que buscavam uma legitimação 

do regime que haviam imposto. Também discutimos o distanciamento existente entre a 

imagem de cidade idealizada pelo dirigente municipal e a cidade existente naquele 

período, prenhe de problemas de ordem infra-estrutural. Percebemos isto analisando os 

pedidos enviados a Câmara Municipal que requeriam melhoras na cidade, tendo em 

vista uma conjuntura que se queria marcada pela modernização. Utilizamos para tanto 

Atas da Câmara Municipal, Jornais do Folha do Norte, Projetos de Lei, Requerimentos 

e o Código de Posturas da cidade do ano de 1967. 

 

Palavras- chave: Industrialização, João Durval, Reordenamento urbano, Problemas 

infra-estruturais.  
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ABSTRACT 

 

 

We demonstrate the process industrialization promoted by Mayor João Durval Carneiro, 

in the city of Feira de Santana, especially between the years 1967 - 1977, when there 

was the adoption of many urban redevelopment plans, as the Local Development Plan, 

Integrated Master Plan and PDLI Urban Development. These are rendered necessary by 

the construction of the Industrial Center of the CIS-Subaé also in managing the said 

mayor, which contributed to the increase of population living in the city. We emphasize 

that this situation was due to the stimulus industrial promoted by the military funding, 

seeking legitimation of a regime that had imposed. We also discuss the gap between the 

idealized image of the city by the chief municipal and the existing city in that period, 

replete with problems in the infrastructure. We realize this by analyzing the requests 

sent to the City Council that required improvements in the city, in view of a situation 

that you wanted marked by modernization. We used for both Minutes of the City 

Council, North Sheet Newspapers, Bills, Requirements and Code of Postures city in the 

year 1967.  

 

Keywords: Industrialization, João Durval, Reorganization urban, infrastructure 

problems. 
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INTRODUÇÃO 

 
A Bahia é o sertão que começa aqui, onde os homens ainda arregaçam as 
mangas para trabalhar. Aqui não está apenas o futuro de Estado, mas do 
País. Que venham as indústrias para o sertanejo e que a capital aprenda a 
respeitar o homem do interior1.  

 

Localizada entre o Recôncavo e o Semi-Árido baiano, Feira de Santana se 

constitui hoje na segunda cidade mais importante da Bahia, perdendo apenas para 

Salvador- a capital2. Considerada uma cidade comercial, este município foi marcado na 

década de 1970 por uma tentativa de inclusão no contexto nacional de industrialização. 

Esta, promovida pelos militares, que após o golpe militar, utilizaram-na como elemento 

legitimador de sua política. 

Em Feira de Santana, as indústrias foram encaradas como fundamentais para o 

desenvolvimento urbano na cidade, como afirmou Dival Figueiredo Machado “a 

implantação de indústrias semeia hoje a grandeza de amanhã3”. As indústrias, 

associadas a localização geográfica da cidade- situada em um entroncamento e a 

hospitalidade do povo feirense, promoveram um vertiginoso crescimento físico e 

populacional, até aquele momento não experimentado pela cidade4.   

Este cenário- desenvolvido pela industrialização, teve como representante o 

prefeito João Durval Carneiro que exerceu o poder executivo entre 1967-1971 e foi 

visto como o responsável pela implantação e dinamização do setor industrial da cidade. 

Seus discursos eram marcados por palavras como modernização e progresso, 

empregadas como característica inerente a industrialização, sempre associada a um bem 

estar coletivo. 

Entender o processo industrializante vivido por Feira de Santana a partir do seu 

agente, João Durval Carneiro e as benesses trazidas por este prefeito, como a 

implantação do CIS- Centro Industrial do Subaé, bem como o modelo de cidade forjado 

por esse novo cenário econômico é o nosso objeto de estudo. Para tanto, mapeamos os 

problemas de infra-estrutura que circunscreviam a cidade, num momento em que era tão 

propagandeada a modernização, demonstrando a distância existente entre a cidade 

                                                 
1 Jornal Folha do Norte, Feira de Santana, Bahia. 8 de fevereiro de 1969. P. 1  
2 Disponível em: http://www.achetudoeregiao.com.br/ba/feira_do_santana/localizacao.htm. 
3 Afirmação feita por Dival Figueiredo Machado, relator das comissões. Encontrado em Projeto de Lei Nº 
2 de 10 de abril de 1968. 
4 MORAIS, Ana Angélica Vergne. Conhecendo Feira de Santana: olhares sobre a cidade. Feira de 
Santana: UEFS, 2004. 
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descrita nos discursos e a cidade que se tinha diante dos olhos, na tentativa de relativizar 

a ação política do prefeito João Durval. 

Vários sãos os trabalhos de História que se debruçam sobre a industrialização 

feirense, inclusive pensados também a partir de João Durval Carneiro, como as 

dissertações de mestrado de Jhonatas Monteiro e Diego Côrrea5. Ambos elucidaram o 

contexto nacional em que estava inserido a construção e implantação do CIS, bem como 

as estratégias do prefeito para tornar suas práticas hegemonizantes. Os textos de 

Nacelice Freitas e Alane Carvalho também se fizeram presentes para compreendermos a 

importância atribuída a industrialização na cidade como ponto de partida para o seu 

desenvolvimento6. Além do trabalho de Rossine Cruz que foi muito importante para 

mapear a condição econômica e social de Feira de Santana daquele momento7.  

Estas últimas produções tem algo em comum, analisam a industrialização 

feirense, demarcam as lutas empreendidas pelos dirigentes que desejavam se auto-

promover com este processo, mas não tomam por objeto de análise os problemas de 

infra-estrutura vivenciados pela cidade. Sempre pensada a partir de geógrafos, ou 

urbanistas as dificuldades em abastecimento de água, luz ou mesmo o acesso a 

saneamento básico nesta cidade, não tem recebido destaque nas pesquisas históricas 

sobre Feira de Santana. 

 Tendo em vista que tais problemas refletem a condição de vida de uma parcela 

da sociedade excluída desse processo desenvolvimentista e que nos projetos encetados 

no governo João Durval Carneiro, toda a sociedade seria beneficiada igualitariamente, 

levantamos a problemática sobre o distanciamento entre a proposta de urbanização feita 

por este prefeito e a realidade vivida por estes habitantes que enfrentavam dificuldades 

até para abastecer sua casa com água potável. Isto numa conjuntura que se queria 

marcada de progresso e desenvolvimento.  

                                                 
5 Ver CORRÊA, Diego Carvalho. O futuro do passado: uma cidade para o progresso e, o progresso 
para cidade em João Durval Carneiro (19671971). Dissertação de mestrado. UEFS, 2011.  
MONTEIRO, Jhonatas L. Interesses hegemônicos na margem da periferia: Ação Política dos 
dirigentes industriais de Feira de Santana (1963-1983). Dissertação de Mestrado. UEFS, Feira de 
Santana, 2009. 
6 Ver FREITAS, Nacelice Barbosa. Urbanização em Feira de Santana. Salvador, 1998. (Dissertação de 
Mestrado). SANTOS, Alane Carvalho. Industrialização, Desenvolvimento e Modernidade na Princesa 
do Sertão. UEFS, 2001. 
7 CRUZ, Rossine Cerqueira da. A inserção de Feira de Santana (Ba) nos processos de integração 
produtiva e de desconcentração econômica nacional. Tese de doutorado: Campinas, 1999. 
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É nesse aspecto que esta monografia vem se diferenciar dos trabalhos anteriores, 

já que os problemas de infra-estrutura negam que a política urbana proposta por João 

Durval Carneiro era- como ele propunha, desenvolvimentista e ao alcance de todos. 

Estabelecemos um recorte temporal que compreende os anos entre 1967-1977 

por acreditarmos que nesse período os discursos sobre desenvolvimento urbano eram 

mais enfáticos. O ano de 1967 marca a consolidação do Plano de Desenvolvimento 

Local Integrado- PDLI, objetivando direcionar o crescimento sustentável do município, 

promovendo bem estar social, integrando a população no processo de desenvolvimento 

global8, foi considerado o projeto mais importante da gestão do prefeito João Durval.  

Em 1977 com a transferência da Feira Livre para o Centro de Abastecimento 

percebemos o apogeu desse processo expansionista, tornando esse fato um marco na 

passagem para a pretendida modernização.  

 Estes foram os motivos norteadores da escolha desse período, que somados a 

quantidade de fontes encontradas promoveram um estímulo a pesquisa.  Utilizamos 

Atas da Câmara Municipal para tentar visualizar os discursos proferidos em torno deste 

ideal de desenvolvimento. O acesso a estas não apresentou nenhuma dificuldade, 

sempre que precisamos as funcionárias da Câmara mostraram-se muito solícitas em 

fornecer este material para estudo.  

 Nesse mesmo local encontramos os requerimentos- solicitações dos vereadores 

da Câmara Municipal de Feira de Santana, endereçada quase sempre ao gabinete da 

prefeitura, exigindo resolução para problemas de infra- estrutura da cidade. Estes se 

tornaram importantes documentos por denunciarem as dificuldades quanto a moradia e 

saneamento básico enfrentadas pelos menos favorecidos da cidade.  

 Além disso, recorremos também aos Jornais, encontrados na Biblioteca Arnold 

Silva. Nosso interesse centra-se especificamente na utilização do Folha do Norte (1967-

1977), entendido como veículo propagandeador dos ideais de urbanidade propostos pelo 

poder municipal. Por último, e não menos importante, fizemos uso do Código de 

Postura que foi imposto ao município no ano de 1967, encontrado no Arquivo Público 

Municipal de Feira de Santana. 

                                                 
8 GUIMARÃES, Antônio Carlos Medeiros. Território, o município e a cidade: Plano de 
Desenvolvimento Local Integrado- PLDI. Feira de Santana: [s.n.], [19].CA 100 p, 1969. P. 40, Sub-
seção: Diretrizes Gerais. Acervo: Biblioteca Julieta Carteado- Universidade Estadual de Feira de Santana. 
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Tendo em vista, que esse trabalho busca mostrar a diferença entre a cidade 

pensada por João Durval Carneiro e àquela que existia diante dos olhos, utilizaremos o 

conceito de representações proposto por Sandra Jatahy Pesavento9  

 
a representação implica uma relação ambígua entre ausência e presença (...) é 
a presentificação de um ausente, que é dado a ver segundo uma imagem, 
mental ou material, que se distancia do mimetismo puro e simples e trabalha 
com uma atribuição de sentido. 
 
 
 

Entender Feira de Santana a partir da representação é visualizá-la a partir das 

imagens criadas no imaginário do habitante, que buscava ver o seu espaço recorrendo a 

sua criação mental de cidade. Ao olhar para a cidade da década de 1970 o citadino, 

especialmente aquele pertencente à classe dominante, criava a imagem de uma cidade 

moderna e desenvolvida, essa invenção da realidade é entendida como representação. 

Esta pode ser encontrada também nos discursos, que trazem embutidos em si a imagem 

daquilo que se deseja construir, ou seja a representação da cidade que se deseja. 

Nesse sentido, é interessante a análise empreendida por Michel de Certeau que 

discute que ao contrário dos ritos, dos costumes ou dos reflexos, o discurso é algo 

móvel, que se articula de acordo com seus objetivos e uma determinada conjuntura10. O 

autor propõe que o discurso esconde o que ele sabe, e não o que ele ignora, o que existe 

no discurso é algo que não se pode dizer. 

Quando João Durval Carneiro alardeava o desenvolvimento urbano que Feira de 

Santana estava vivendo na década de 1970, era de seu conhecimento os problemas infra-

estruturais enfrentados pela cidade naquele momento, porém seu discurso objetivava 

como fala Certeau, ocultar aquela parte da realidade e construir uma nova. Esta, se 

configurava através de uma cidade industrializada, desenvolvida e reflexo de 

urbanidade, criada a partir do seu imaginário. O que existe é uma similitude 

(aproximação) entre o discurso e o sonho, isso porque o desenrolar discursivo parte de 

um lugar e atinge um não-lugar. O discurso seria aquilo pensado para um lugar que não 

atende as exigências do modo em que foi sonhado.  

Conforme Certeau:  

 

                                                 
9 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Muito além do Espaço: por uma nova história cultural do urbano. 
Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 8, nº 16, 1995. 
10 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: Arte de fazer. Tradução de Ephraim Ferreira Alves. 
Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2008. P.171. 
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Hoje, sejam quais forem os avatares desse conceito, temos de constatar que 
se, no discurso, a cidade serve de baliza ou marco totalizador e quase mítico 
para as estratégias sócio-econômicas e políticas, a vida urbana deixa sempre 
mais remontar àquilo que o projeto urbanístico dela excluía11.  

 
 
 Assim, mesmo que haja um planejamento de cidade, o que existe são forças que 

gerem a sua própria dinâmica, que determinam como esta se estabelece, pois o espaço 

apresenta práticas próprias que moldam a vida social. Como propõe Sandra Jatahy 

Pesavento, a cidade é sensibilidade, pois é um fenômeno cultural prenhe de 

significados, sendo também objeto de produção de discursos e imagens, representando 

aqueles que nela habitam12. Assim, “os estudos de uma história cultural urbana se 

aplicam no resgate dos discursos, imagens e práticas sociais de representação”13.  

Versando sobre História Cultural e comungando com as idéias desta autora, 

Roger Chartier, propõe que identificar o modo como em lugares e momentos diversos 

uma determinada realidade é formulada, pensada e vista por seus atores sociais, é 

entender como se materializam as representações sociais14. Estas engendram a tradução 

da posição e os interesses dos atores sociais envolvidos neste processo, possibilitando 

descrever a sociedade como eles a imaginam que é ou como gostariam que fosse. De 

acordo com Chartier: 

 
As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à 
universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas 
pelos interesses de grupo que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário 
relacionamento dos discursos proferidos com a posição de quem os utiliza15. 
 
 

 O autor destaca que os discursos emitidos acerca de uma determinada realidade 

social não são de modo algum neutros, eles têm por trás uma série de estratégias que 

visam impor ou tentar impor um modo específico e particular de perceber e interpretar o 

meio social. O que indica que nesse espaço as representações caracterizam uma luta por 

dominação e poder.  

Evidenciamos isto em Feira de Santana quando analisamos em sua história a luta 

empreendida por João Durval Carneiro para tentar legitimar o seu poder e se perpetuar 

na memória social como o responsável por trazer o desenvolvimento a cidade. Os 

                                                 
11 Idem, p. 174. 
12 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Cidades visíveis, Cidades sensíveis, Cidades imaginárias. Revista 
Brasileira de História. Vol.27 nº.53. São Paulo Janeiro/Junho 2007. 
13 Idem, p.5. 
14 CHARTIER, Roger. História Cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand, 
1990. 
15 Idem, p.17. 
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discursos desse prefeito apresentavam-se prenhe de representações já que ele utilizava 

as imagens da cidade que ele sonhava, como se estas fossem reais, visíveis ou que 

pudessem ser construídas. O que justifica os estudos numa história cultural urbana, já 

que esta se orienta a partir da possibilidade de ver na cidade uma projeção dos 

imaginários construídos16. 

Seu objetivo era se perpetuar no imaginário social. Numa auto-promoção buscava 

sempre ressaltar todas as vantagens promovidas pela industrialização, que ele mesmo 

havia se esforçado em trazer. Não obstante seus discursos estavam sempre apoiados 

nesse tripé industrialização- desenvolvimento e modernização. Como Michel Foucault 

propõe é a sociedade quem controla a produção e fixação dos discursos na realidade, ela 

os elabora da maneira que mais lhe for conveniente, organizando-os de modo a dominar 

uma determinada realidade social17.  

O discurso traduz não somente os sistemas de dominação ou as manifestações da 

luta, mas é através dele que se manifesta o poder que se quer apoderar, e é por este 

motivo que ele se torna tão importante. Nenhum discurso é neutro, ou pacífico. Por trás 

de sua aparente inocência, existe um desejo ou aquilo que é o objeto de desejo, por isso 

analisar um discurso é perceber não apenas a intencionalidade de quem o pronunciou, 

mas atentar para o objetivo que se quer atingir com o que se diz, pois é o autor do 

discurso que dá coerência e sentido ao que ser quer obter.  

Em suas falas percebemos o quanto João Durval utilizava das palavras 

desenvolvimento e modernização para caracterizar seus discursos. Segundo Foucault o 

autor dos discursos possui consciência do que ele pretende atingir, e por isso se utiliza de 

uma determinada organização das palavras para convencer e tornar verdade o que ele diz.  

 Todo discurso seja ele religioso, judiciário ou político faz parte de um ritual que 

determina para os sujeitos que falam propriedades singulares e papéis estabelecidos. 

Assim, um discurso envolve muito mais que um emaranhado de palavras, mas uma teia 

complexa de significados e sentidos, conferido tanto às palavras quanto a quem fala18. 

 O objetivo de João Durval Carneiro era ser reconhecido como o responsável por 

dinamizar o setor econômico da cidade, mais que isso, que a sociedade local 

compreendesse que todas as suas ações estavam voltadas para o desenvolvimento 

urbano da cidade e que graças ao seu esforço o Centro Industrial do Subaé foi 

                                                 
16 BARROS, José D`Assunção. Cidade e História. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2007. 
17 FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. Ed. Loyola, São Paulo, 1996, p. 8 e 9. 
18 Idem, p.9. 
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construído em Feira de Santana, entendido- como observamos nas fontes, como o 

promotor da arrancada econômica feirense.  

Numa tentativa de organizar a compreensão deste texto monográfico dividimos 

os capítulos em temáticas que partem do geral para o particular, mas que são 

compreendidas a partir de um consórcio de ideias. No capítulo I intitulado: Crescimento 

é progresso material: os caminhos da industrialização feirense mapeamos a conjuntura 

nacional- marcada por um golpe civil militar, em que estas ideias ganharam fôlego e 

incentivos financeiros, numa tentativa de legitimação do regime. Analisamos também o 

forjamento de um milagre econômico, bem como suas características, concentração de 

renda, arrocho salarial, etc. e a inserção de Feira de Santana nesta conjuntura de 

crescimento econômico acelerado. 

No capítulo II: Algo chamado de modernização identificamos as mudanças 

pretendidas pelo prefeito João Durval Carneiro, representante político dos civis e dos 

militares, questionando o modelo de cidade criado por ele, bem como sua 

intencionalidade ao adotar projetos urbanos como o PDLI- Plano de Desenvolvimento 

Local e Integrado e o Plano Diretor  de Desenvolvimento Urbano. Além disso, 

demonstramos a diferença existente entre a cidade dos discursos de João Durval 

Carneiro e a que era habitada pelos trabalhadores empobrecidos na década de 1970, 

carregada de problemas de ordem infra-estrutural.   

 Oferecemos ao leitor a possibilidade de compreender um pouco sobre a 

conjuntura vivida na década de 1970 em Feira de Santana. Deixamos aos interessados 

nesta temática e os que buscam conhecê-la, o convite a leitura deste trabalho.        
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CAPÍTULO I 
 

 

“CRESCIMENTO É PROGRESSO MATERIAL” 19: OS CAMINHOS DA 
INDUSTRIALIZAÇÃO FEIRENSE 

 

 

1.1 Contexto Nacional: a gênese do desenvolvimento   
  

Quando se busca entender a gênese do processo de desenvolvimento urbano 

associado a industrialização, constata-se que estas discussões ganharam fôlego na 

realidade nacional no início do período republicano, quando a idéia de República foi 

associada à noção de modernização das cidades. O objetivo deste capítulo não é discutir 

sobre este ideal de modernização, porém ao problematizar este assunto é preciso estar 

atento ao que já havia se discutido sobre o desenvolvimento nacional para entender 

como este foi resignificado ao longo do tempo, na realidade feirense. 

Identificamos três momentos distintos em que estas discussões tomaram 

notabilidade e quando investimentos em políticas urbanas foram realizados em nível 

nacional, o primeiro nas primeiras décadas do período republicano, o segundo no 

Estado Novo e o terceiro após o golpe militar de 1964. Esta classificação não se 

pretende universalizante, porém é possível visualizar que nestes instantes houve um 

grande esforço dos dirigentes políticos para transformar a paisagem e a dinâmica 

econômica e social deste país, o que justifica a escolha desses períodos históricos.  

Nesse sentido, é interessante discorrer um pouco sobre a proposta de Sérgio 

Lamarão que afirma que entre 1890-1914 (momento em que se inicia no Brasil o 

período republicano) o volume intenso de capitais nos países centrais junto a exploração 

de ouro na África do Sul atuou no declínio das taxas de juros e possibilitou o seu 

investimento exterior, revertida na compra de títulos da dívida pública ou na infra-

estrutura dos países periféricos20.  

Para Lamarão o reflexo dessa política foi sentido no desenvolvimento da 

América Latina que ampliou o setor de serviços, como infra-estrutura de transportes (o 

                                                 
19 Este é um trecho da fala das comissões dos vereadores datado de 3/11/60, em que eles justificam o 
aumento de verbas para a cidade. 
20 LAMARÃO, Sérgio. Capital privado, poder público e espaço urbano: a disputa pela implantação 
dos serviços de energia elétrica na cidade do Rio de Janeiro (1905-1915). Rio de Janeiro: Estudos 
Históricos, nº 29, 2002. 



18 
 

tripé: ferrovias- porto- navegação marítima) importantes para o comércio exterior e o 

setor de utilidade pública (transportes urbanos, iluminação pública, água e esgotos, 

geração e distribuição de energia elétrica). 

É neste contexto que o autor insere o Brasil argumentando que a instalação do 

regime republicano descentralizou a organização político-administrativa do País, o que 

se refletiu também nas atribuições entre as esferas públicas na administração do Rio de 

Janeiro- nesse momento capital brasileira. Desse modo, destaca-se que as empresas que 

detinham a concessão do monopólio na distribuição de energia, usavam o espaço 

público como extensão do privado, explorando a prestação de serviços da forma que 

melhor lhe convinha.  

O resultado dessa estrutura administrativa foi a ação descentralizada e 

desarticulada na distribuição dos serviços públicos cariocas. Mesmo após sua 

transformação urbanística, entre 1903 e 1904, o Rio de Janeiro entrou o século XX 

marcado por graves problemas habitacionais, de saúde pública e transporte.  

Como afirma Nicolau Sevcenko, o Rio de Janeiro no século XX possuía uma 

população inferior a um milhão de pessoas, que viviam em sua maioria em condições de 

extrema precariedade, sem recursos de infra-estrutura e em promiscuidade, 

representando ameaça permanente à ordem, à segurança e à moralidade públicas21. O 

Rio apresentava também focos permanentes de doenças como difteria, malária, 

tuberculose, lepra, tifo, varíola e febre amarela. Além disso, possuía deficientes sistemas 

de transporte e instalações portuárias muito velhas. 

 Para Lamarão, estes problemas associados ao aumento da população e da 

pobreza urbana, aliado a migração interna e estrangeira, contribuíram para aumentar os 

problemas infra-estruturais da cidade.  

 O autor sugere que o processo de desenvolvimento urbano no País, desde sua 

gênese foi marcado por problemas políticos e sociais, já que o investimento nestes 

setores em países periféricos, como o Brasil só passou a interessar o capital 

internacional quando algumas empresas passaram a obter o monopólio exclusivo na 

distribuição dos serviços públicos. O que representou dependência de capital externo no 

processo de desenvolvimento urbano nacional. 

                                                 
21 SEVCENKO, Nicolau. O prelúdio republicano, astúcias da ordem e ilusões do progresso. In : 
NOVAIS, Fernando A. História da Vida Privada no Brasil: República : da Belle Époque à Era do 
Rádio. Volume 3. Companhia das letras, São Paulo, 1998. P. 22 e 23. 
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Este é o início de uma conjuntura marcada pela tentativa do País de estar 

inserido em um contexto mais amplo de desenvolvimento que apresentou um 

continuísmo forte e marcante entre 1964 até 1977. Momento em que a condução do 

processo desenvolvimentista passou a ser atribuído ao Estado que reafirmou sua postura 

intervencionista, centralizadora e de caráter liberal, configurando fator imprescindível 

ao crescimento econômico de países capitalistas, inclusive o Brasil22. 

É nesta conjuntura que se realiza o segundo momento de investimentos que 

visam desenvolver o país e torná-lo uma grande potência. Durante este período, 

entendido pelos militares como de convergência revolucionária onde propostas de 

revolução política, econômica e cultural marcaram os sonhos da sociedade, falar em 

modernidade e associá-la ao progresso era quase uma necessidade. Conforme Marcelo 

Ridenti: 

                                        A modernidade capitalista- desenvolvida ao longo do século XX, com a 
crescente industrialização e urbanização, avanço do complexo industrial-
financeiro, expansão das classes médias, extensão do trabalho assalariado e 
da racionalidade capitalista também ao campo etc.- viria a consolidar-se com 
o desenvolvimentismo nos anos 1950 e especialmente após o movimento de 
1964, implementador da modernização conservadora, associada ao capital 
internacional, com pesados investimentos de um Estado autoritário, sem 
contrapartida de direitos de cidadania aos trabalhadores23. 

 
 
 

Neste contexto, a partir dos anos 1960 com o golpe civil militar, era impossível 

para a classe dominante pensar o futuro dissociado da idéia de modernização. A agitação 

política ocorrida neste período ligava-se, principalmente, as mudanças nas condições 

materiais da sociedade (aumento da urbanização, consolidação do modo de vida 

metropolitano, consumo de eletrodomésticos, uso da pílula anticoncepcional- permitindo 

mudanças comportamentais da sociedade) especialmente em 1968, quando o País entrou 

numa conjuntura nacional de marcada prosperidade econômica, o milagre brasileiro, o 

que impulsionou o Estado a acelerar o processo de modernização urbana24. 

 

 

                                                 
22 ADORNO, Igor de Jesus. Agências reguladoras e as transformações gerais através do Estado 
Brasileiro. Monografia apresentada ao Curso de Ciências Econômicas. UEFS, 2009. 
23 RIDENTI, Marcelo. Cultura e política: os anos 1960-1970 e sua herança. In: DELGADO, Lucilia de 
Almeida Neves e FERREIRA, Jorge. Brasil Republicano: O tempo da ditadura- regime militar e 
movimentos sociais em fins do século XX. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2003. Ver também: 
MELLO, João M. Cardoso de. e NOVAIS, Fernando A. Capitalismo Tardio e sociabilidade moderna. 
In: SCHWARCZ, Lília Moritz. História da Vida Privada no Brasil: Contrastes da intimidade 
contemporânea. Volume 4. Companhia das Letras: São Paulo, 1998. 
24 Idem. 
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1.2 O “Milagre”?!   

 Entender o processo engendrado pelos militares em 1964 na composição deste 

quadro econômico é relevante para apontar quais eram as prioridades do governo em 

um período de altas taxas de crescimento, dada a sua veiculação exaustiva como slogan 

político. Neste sentido, recorro a análise de Paul Singer que escrevendo no momento 

que ocorreram os fatos nos oferece uma análise de quem vivenciou de perto aquela 

conjuntura25. 

  Ao direcionar sua análise para entender de que modo foi articulado o dito milagre 

econômico, o autor busca compreender a trajetória política iniciada no governo do 

presidente Eurico Gaspar Dutra (1946-1951) e finalizada com Juscelino Kubitschek 

(1956-1961), já que sua crença reside no fato de que foram nestes anos ensaiados os 

passos para esta nova conjuntura econômica. Para Singer a base deste sucesso econômico 

explica-se a partir de uma política salarial rígida e centralizada, aliado a uma integração 

nacional representada pela entrada maciça de capital estrangeiro e de uma produção 

voltada para o mercado externo. 

 O próprio termo milagre remonta a rápida recuperação da economia alemã após a 

década de 1950 e ao crescimento acelerado da economia japonesa, engendrados a partir 

de um projeto pautado em dois aspectos: incentivo as exportações e utilização de uma 

extensa e barata mão-de-obra. No Brasil, estes fatores aliados ao intenso apoio exercido 

pelos meios de comunicação de massa, que funcionavam como propagadores da política 

de sucesso dos militares foram os responsáveis pela criação de um milagre. Este que 

também é identificado a partir da relativa intermitência do crescimento econômico, um 

aspecto marcante do capitalismo, mas que propicia aumento inflacionário.  

 Paul Singer sugere a idéia de cadeia econômica, assim estabelecida: um 

acréscimo de renda estimula o consumo, o que fomenta um aumento no Departamento II 

(responsável pelos bens duráveis), gerando também um estímulo no Departamento I 

(bens de produção), que utilizando dos meios de comunicação faz da propaganda um 

impulsionador do consumo. Este que é sustentado pela expansão do crédito, articulado 

pelo Estado, ocasiona uma elevação inflacionária, que se torna irrelevante num primeiro 

momento, dado que é o aumento do consumo um dos agentes responsáveis pelo 

crescimento econômico do país.  

                                                 
25 SINGER, Paul. A crise do “milagre”: Interpretação crítica da Economia Brasileira. 7º Edição. Paz 
e Terra, Rio de Janeiro, 1982. 
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Para tanto foi necessário também uma política de recessão salarial, que só pôde 

ser assistida a partir da congregação de dois fatores, a centralização do poder nas mãos 

das forças armadas que criou condições para que fossem exercidas proibições dos 

reajustes salariais e a perda de autonomia dos sindicatos. Faz-se necessário ressaltar que 

a política de arrocho salarial atingiu diretamente os trabalhadores assalariados e não aos 

que ostentavam altos padrões de vida. 

Dessa maneira, os sujeitos que dirigiram o Estado após o golpe civil militar 

promoveram crescimento econômico no país, forjando um milagre, reduzindo os índices 

inflacionários e permitindo a entrada maciça de capital estrangeiro.  As altas taxas de 

crescimento, 9% ao ano, foram sentidas sobretudo nos investimentos feitos à 

industrialização do país - uma tentativa de inseri-lo na modernidade capitalista. 

 Em consonância com estas idéias Fábio Sá e Luiz Delorme fazem uma análise 

dos fatores que levaram a criar o milagre e propõem que os primeiros anos da década de 

1960 foram marcados pelo fim de um período de crescimento econômico acelerado no 

Brasil26. Entre 1961 e 1967, o PIB brasileiro caiu de 9% para 4% ao ano, chegando a 1% 

ao ano em 1963, o que levou a uma insatisfação dos membros da base do regime e de 

diversos setores das classes dominantes com os resultados da política econômica 

nacional.  

Diante dessa conjuntura movimentos organizados por setores das forças armadas 

aliados a coronéis que haviam apoiado o golpe de 1964 uniram-se para investigar as 

causas da estagnação econômica do Brasil. Fazia-se necessário alterar as prioridades 

econômicas, em que o crescimento econômico fosse o alvo principal, articulado com uma 

política de controle inflacionário.  

Comungando do argumento de Paul Singer, Fábio Sá e Luiz Delorme propõem 

que a base para a realização de um milagre na economia foi feito a partir do consórcio de 

diversos fatores. Em primeiro lugar foi necessário uma reforma tributária numa tentativa 

de acabar com a inflação, paralelamente o governo criou mecanismos de incentivo às 

exportações, isentando os industriais do Imposto sobre produtos industrializados- IPI e 

do Imposto de Renda. 

                                                 
26 EARP, Fábio Sá e PRADO, Luiz Carlos Delorme. O “milagre” brasileiro: crescimento acelerado, 
integração internacionalista e concentração de renda (1967-1973). In: DELGADO, Lucilia de 
Almeida Neves e FERREIRA, Jorge. O Brasil Republicano: O tempo da ditadura- regime militar e 
movimentos sociais em fins do século XX. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2003. 
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Num contexto que congregava a entrada de capitais estrangeiros e um mecanismo 

de reajuste salarial que não aumentasse a inflação, o regime assumiu sua face mais 

autoritária e foi elaborado o milagre econômico brasileiro. 

O objetivo do governo passava pela transformação do Brasil em uma nação 

desenvolvida, com altos investimentos em setores siderúrgicos, petroquímicos, 

corredores de transportes, construção naval, energia elétrica, comunicações e minerações. 

Tendo como aliados as grandes empresas estatais, os créditos da rede de bancos oficiais e 

o conjunto de incentivos coordenados pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial, o 

Brasil experimentou um boom no setor econômico27. 

 

 

O milagre econômico foi um produto de uma confluência histórica, em que 
condições externas favoráveis reforçaram espaços de crescimento abertos pelas 
reformas conservadoras no governo Castelo Branco.  Mas foram a idéia da 
legitimação e eficácia, concepção positivista que permeava o imaginário dos 
militares e seus aliados, e, ainda, o nacionalismo das Forças Armadas 
brasileiras que fizeram inevitável a opção pelo crescimento, em lugar da 
construção de uma ordem liberal, como fazia a vizinha Argentina. Por outro 
lado, essa necessidade de crescimento não encontrava limites em preocupações 
com eqüidade, ou melhoria das condições de vida da população, a não ser 
quando isso afetava a segurança do regime28.         

 

 

Foi apoiando-se na criação de um milagre que durante a década de 1970 discursos 

sobre o desenvolvimentismo econômico brasileiro ganharam mais fôlego e sustentaram a 

base política daquele momento. Dentro desta conjuntura, uma parcela da sociedade 

burguesa, aproveitando-se do seu alto poder de compra, apoiou o golpe civil militar e 

forjou uma idéia de modernização associada a esse período. Assim, esse momento 

caracterizado por uma ascensão econômica, favoreceu e estimulou os discursos dos 

dirigentes e das classes abastadas em torno de uma idéia de modernização. 

 

1.3 A desigualdade inerente ao milagre 

Tendo em vista este cenário de marcada prosperidade econômica é interessante 

analisar o seu direcionamento e seus desdobramentos, já que o milagre tinha como 

característica fundamental a desigualdade na distribuição de renda e do Produto Interno 

Bruto- PIB que foi interpretado pelos militares como inerente ao processo econômico. 

                                                 
27 EARP, Op. Cit. P.234 
28Idem, p.234. 
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Paul Singer é incisivo ao afirmar que o crescimento industrial era concentrado 

nos setores de transporte (automóveis) e de eletrodomésticos, o que certamente atendia 

a classe alta e não aos assalariados29. Isto num ambiente que oferecia isenções e 

subvenções fiscais como incentivo industrial por parte do Estado, aliado a farta mão de 

obra disponível. Ainda segundo este autor: 

 

Para a grande maioria dos pouco qualificados, que participa da produção de 
uma riqueza crescente à qual praticamente não tem acesso, o presente 
‘milagre’ oferece pouco mais que oportunidades mais numerosas de emprego 
igualmente pouco remuneradoras. As categorias melhor pagas estão expostas 
aos insistentes apelos de uma sociedade do consumo, veiculados pelos meios 
de difusão de massa, sem que os recursos de que dispões lhes permita mais 
que um endividamento progressivo.30   
 
 

Isto representa que para a grande maioria da população brasileira o crescimento 

econômico era algo externo a sua realidade, já que na prática o arrocho salarial impedia-

os de consumir os mesmos produtos que a classe média possuía. Neste sentido, quando 

se difundiu tão maciçamente a produção de um milagre já era sabido pelos militares que 

seu alcance era limitado e que só foi possível também, devido ao arrocho salarial dos 

trabalhadores. 

Fábio Sá e Luiz Delorme ao fazerem uma retomada historiográfica em seu texto 

expõem as concepções de dois dos economistas mais influentes do período, Celso 

Furtado e Maria da Conceição Tavares em que ambos, mesmo tendo em vista a 

constatação que a distribuição de renda havia piorado na década de 1960, afirmam que 

“o aumento da concentração de renda permitiu a expansão do mercado pelo crescimento 

e diversificação do consumo de classes médias e altas urbanas31” e que a má 

distribuição de renda foi uma característica fundamental para que tivesse sido elaborado 

o milagre, a desigualdade era vista como um mal necessário pelos militares32.  

Dados do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos) confirmam este cenário econômico de disparidade, visto que o 

salário mínimo real, obtido por médias anuais atingia em 1964 (oitocentos e trinta e oito 

reais e oitenta e cinco centavos) diminuindo ao longo dos anos e chegando ao valor de 

                                                 
29 SINGER, Op. Cit. 
30 SINGER, Op. Cit. p.74. 
31 EARP, Op. Cit. p. 229. 
32 Idem. 
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(duzentos e setenta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos) em 199133. Em valores 

estatísticos o salário apresentava uma variação que não chegava a 100% - num período 

que compreende até 1977, enquanto que no mesmo período o PIB apresentava um 

aumento em torno de 400%34. 

Os valores referentes a má distribuição de salário não são suficientes para 

realizar uma análise eficaz acerca da desigualdade social, porém são denotativos da alta 

concentração de renda que se torna uma característica marcante da sociedade brasileira. 

Tendo em vista, que esse momento foi marcado por um milagre é imprescindível um 

questionamento acerca do seu direcionamento social. 

 

1.4 A inserção feirense em um novo cenário econômico  

Em Feira de Santana, as mudanças advindas com esta nova conjuntura 

econômica foram sentidas de modo mais lento, mas não deixaram de ocorrer. Neste 

momento, os discursos dos dirigentes políticos do País estavam apoiados na 

transformação de todas as cidades que possuíssem alguma atividade econômica 

importante, e como Feira de Santana possuía um desenvolvimento econômico 

expressivo, observou-se que entre 1967-1977 as falas e as ações dos seus dirigentes 

também giravam em torno deste ideal35. 

Tendo vista que o Brasil vivia uma ditadura civil militar, era necessário enaltecer 

a ideia de crescimento para justificar a nova conjuntura política. Interessante 

demarcamos que os jornais feirenses também interpretavam este momento como uma 

revolução social 

 

Não somente aqui em Feira como também em todos os Estados da Federação 

os homens que representam os ideais revolucionários conseguiram vitórias 

esmagadoras. É o povo que se irmana. São os ideais de um movimento que se 

consolida, que se justifica e que se perpetua36.  

 

                                                 
33 DIEESE. Nota técnica: Salário mínimo e Distribuição de Renda. Número 6, outubro de 2005. In: 
http://www.dieese.org.br/notatecnica/notatecSMDR.pdf. 
34 Idem. 
35 Constatamos a presença desta ideia nos projetos de lei- conforme mostraremos nesta monografia, 
redigidos por João Durval Carneiro e discutidos entre os vereadores da Câmara Municipal de Feira de 
Santana. 
36 Jornal Folha do Norte, Feira de Santana, Bahia. 21 de fevereiro de 1970. P. 3. 
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Este movimento que se consolidava, como afirmava o Jornal, foi representado na 

cidade por João Durval Carneiro, que marcou a sua gestão através de uma profícua, 

dinâmica e empreendedora administração37.  

Para compreendermos esta conjuntura é importante atentarmos aos discursos 

proferidos pelos dirigentes políticos em favor de um desenvolvimento urbano que se 

quer moderno, demarcando o momento em que foram veiculados, o objetivo de quem os 

veiculou e quem foram estes que os pronunciaram na cidade. Buscando perceber que 

tipo de desenvolvimento urbano estava sendo proposto, qual o ideal que eles pretendiam 

instaurar e quais os meios e objetivos utilizados por eles para reforçarem seus discursos. 

É necessário também que nos debrucemos sobre os textos que tratam sobre Feira 

de Santana, identificando as mudanças físicas ocorridas no município- em diferentes 

períodos, a partir da inserção da cidade em um cenário de modernização. 

 

1.4.1 A modernização na bibliografia feirense 

O acervo bibliográfico que trata sobre Feira de Santana nos permite conhecer a 

conjuntura social estabelecida neste período, além de compreender o cotidiano vivido 

pelos feirenses num contexto de modernização. Reportamos a Carlos Alberto Lima que 

em sua análise caracteriza a modernização feirense em duas fases distintas: a primeira 

iniciada no fim do século XIX até meados de 1930 em que as mudanças realizadas 

foram sentidas com maior ênfase no aspecto comportamental e de infra-estrutura 

(alargamento de ruas, praças etc.) e a segunda a partir da década de 1950, sobretudo os 

anos 1970 quando as modificações relacionavam-se ao surto industrializante, 

implicando no aumento da distribuição de energia, água, esgotos, entre outros38. 

Versando sobre a primeira fase da modernização podemos incluir Clóvis 

Ramaiana já que em sua dissertação de mestrado analisa Feira de Santana no período 

entre 1893-193739. Seu texto destaca a importância do fenômeno republicano como 

ditador dos novos padrões de urbanidade, isso porque a mudança de governo era 

indicador de progresso, o que deveria ser alcançada pela reestruturação das cidades, 

negando seu aspecto rural e nos hábitos das pessoas que habitavam estes locais. O 

                                                 
37 Jornal Folha do Norte, Feira de Santana, Bahia.24 de junho de 1967. P. 2. 
38 LIMA, Carlos Alberto Alves. Das Luzes aos Becos: Retrato da Rua do Meio na Feira Moderna 
(1950-1967). Monografia apresentada ao curso de Licenciatura em História. UEFS: Feira de Santana, 
2009. 
39 OLIVEIRA, Clóvis F. R. Morais. De empório à Princesa o Sertão: Utopias civilizadoras em Feira 
de Santana (1893-1937). Salvador, UFBA/Dissertação de Mestrado em História, 2000. 
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objetivo era (re) ordenar o espaço público, de modo a refletir as transformações 

desenvolvimentistas que estavam ocorrendo no País.  

Neste momento, modernização foi entendida como a construção de casas com 

um novo padrão importado da Europa, com necessidade de retirar das ruas tudo o que 

fosse associado a sua antiga estrutura, proibindo os cultos da cultura afro e negando um 

passado apoiado no vaqueiro e boiadeiro. A modernização representava a construção de 

novos padrões urbanos para os citadinos, superando o que era visto como velho, 

ultrapassado e arcaico40. 

Durante as primeiras décadas do século XX até meados de 1950, as mudanças 

ocorridas em Feira de Santana estavam relacionadas à reestruturação do espaço urbano e 

a substituição da imagem rural da cidade- representativa de atraso e incivilidade, por 

uma paisagem urbana que refletisse sociabilidade e urbanização.  

A partir de 1970, foi operacionalizada uma mudança na condução e no próprio 

sentido da palavra modernização, que passou a ser associada à inserção no processo de 

industrialização e a melhorias nos transportes, na comunicação e na infra-estrutura da 

cidade41. Neste momento, Feira de Santana foi inserida no rol de políticas de 

urbanização a nível nacional- financiadas pelo Estado em aliança com o capital 

estrangeiro, que objetivavam promover modernização, progresso e crescimento das 

cidades.  

Como afirma Rossine Cerqueira da Cruz Feira de Santana se apresentava como 

uma cidade importante na reprodução do capital dada a sua ligação com os diversos 

municípios do Recôncavo e com Salvador, o que fazia da cidade um local propício a 

receber os investimentos nacionais, responsáveis pela sua transformação em um reduto 

industrial42. 

Tendo em vista este cenário de promoção do desenvolvimento do capitalismo e a 

perpetuação do capital estrangeiro, que tinha como aliado político na cidade o prefeito 

João Durval Carneiro, Feira de Santana passa por uma segunda onda de transformações 

urbanas. Neste momento o referido prefeito desenvolveu um projeto de urbanização 

para além da Feira de Santana, com o objetivo de se fazer perceber e alocar a cidade 

num grande projeto de desenvolvimento urbano.  

                                                 
40 Idem.  
41Ver: SANTOS, Alane Carvalho. Industrialização, Desenvolvimento e Modernidade na Princesa do 
Sertão. Monografia. UEFS, 2001. 
42 CRUZ, Rossine Cerqueira da. A inserção de Feira de Santana (Ba) nos processos de integração 
produtiva e de desconcentração econômica nacional. Tese de doutorado: Campinas, 1999. 
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De acordo com Rossine Cruz o crescimento econômico da cidade foi visto de 

modo mais acentuado a partir da implantação do CIS (Centro Industrial do Subaé), 

entendido por ele como parte de um processo de desconcentração econômica que estava 

ocorrendo em nível nacional. É interessante destacarmos a importância representada 

pelo CIS no discurso do prefeito João Durval Carneiro, conforme o Projeto de Lei Nº 37  

 

 

A instituição do Centro Industrial do Subaé representa o coroamento de todo 
esfôrço do Govêrno Municipal no sentido de transformar Feira de Santana no 
grande centro industrial com que todos sonhamos. Resulta de meticuloso 
estudo realizado, mediante contrato, pela competente equipe técnica do 
IURAM (Instituto de Urbanismo e Administração Municipal)43.     

 

 

O CIS simbolizava a instalação do parque industrial feirense. Era visto como a 

realização do sonho de todos os feirenses- como afirmou João Durval Carneiro, num 

momento em que industrialização associava-se diretamente a promoção de 

desenvolvimento urbano. Para a imprensa, o Centro Industrial do Subaé era uma das 

marcas do progresso, e com este nossa cidade seria transformada em um pólo industrial 

desenvolvido44. Como propõe Rossine Cruz, o CIS representava uma solução para o 

escoamento da produção de mercadorias de origem agrícola e pastoril da cidade, um dos 

fatores preponderantes para sua ligação com a capital, além de atender a necessidade de 

interação do mercado nacional com as mercadorias provenientes do interior baiano.  

Em sua opinião o caráter de desenvolvimento atingido por Feira de Santana, a 

partir da década de 1960, deve ser compreendido tomando por base a necessidade de 

utilizar sua posição de entroncamento para escoar o fluxo de mercadorias que ficava 

restrito a Salvador e também ao interesse do Estado e de particulares de fomentar a 

reprodução do capital.  

Também é importante assinalar a sua proposta que analisa a proliferação 

industrial de Feira de Santana a partir da idéia de indústria motriz45 que para os 

dirigentes políticos seria como um centro irradiador de desenvolvimento que estender-

                                                 
43 Mensagem 37/70 encontrada em Projeto de Lei 37/70 aprovado em 10 de dezembro de 1970.  
44 Jornal Folha do Norte, Feira de Santana, Bahia. 30 de janeiro de 1971. Nº 3223. P. 1. 
45 Este é um termo utilizado por Rossine em sua tese de doutorado e representa o modo como ele 
interpreta a ação política dos dirigentes no momento da instalação das indústrias nas cidades do interior 
baiano. Para os governantes, como um efeito dominó, a industrialização na capital aliado a necessidade de 
aumentar a produção, promoveria a instalação de indústrias em outras cidades interioranas, como Feira de 
Santana.   
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se-ia às regiões interioranas e como um efeito dominó promoveria crescimento a todas 

as cidades do interior baiano. Para Rossine Cruz o desenvolvimento da indústria 

feirense deve ser compreendido a partir do surto industrial vivido pela região 

metropolitana da capital- Salvador.  

Em sua análise o autor reforça o papel do Estado como transformador do espaço 

urbano feirense, visto que todas as modificações realizadas na cidade como avenidas, 

anel rodoviário, construção de bairros populares, foram financiadas pelo Estado. 

A análise de Rossine Cruz é importante para (re) afirmar a idéia latente do 

desenvolvimento da cidade partindo do aspecto industrializante, que deseja sobrepujar a 

importância assumida pelo comércio, mas que enfrenta muitos problemas quanto a 

infra-estrutura existente na cidade. Não há como deixar de atentar também, a proposta 

do autor que analisa a indústria feirense a partir de Salvador, em que este elo de 

dependência pode ser interpretado como um dos fatores impeditivos de Feira de Santana 

em aumentar e diversificar sua produção, tendo em vista que aqui só seria produzido o 

que não fosse fabricado na capital. Nesse sentido, esta fase de modernização 

industrializante já se inicia dependente e atrelada ao lócus metropolitano de Salvador. 

Corroborando com Rossine, Jhonatas Monteiro destacou a implantação do CIS 

como fruto da conjuntura vivida no milagre econômico, que objetivava interiorizar o 

processo de industrialização e que foi utilizado pelas classes dominantes para legitimar 

o seu poder em Feira de Santana46. “Nesse sentido a consolidação, no período de 1964-

1971, do projeto político, aqui chamado, de modernizador industrializante é resultante 

da tentativa, desses grupos sociais, em reconstruir a ‘governabilidade’ em alguns 

aspectos relativamente ameaçada no período pré-1964”47.  

Este autor também reclama a não responsabilização do CIS apenas para a figura 

de João Durval, já que este projeto atendeu a um aparato hegemonizante de frações de 

classe da cidade (os pequenos industriais, que não possuíam um local específico para se 

instalarem, nem investimentos para expandir este ramo da economia), bem como do 

Estado, que foi o responsável por todo financiamento e arranjos políticos necessários a 

construção deste sonho modernizante48. Para Monteiro a própria concepção de Estado 

                                                 
46 MONTEIRO, Jhonatas L. Classes dominantes e indústria em Feira de Santana nos anos 70. 
Sugestões para pensar politicamente a industrialização periférica brasileira. Artigo publicado em 
NIEAP-UEFS, Universidade Estadual de Feira de Santana. 
47 Idem, p. 3. 
48 MONTEIRO, Jhonatas L. Interesses hegemônicos na margem da periferia: Ação Política dos 
dirigentes industriais de Feira de Santana (1963-1983). Dissertação de Mestrado. UEFS, Feira de 
Santana, 2009. 
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deve ser revista, pois neste momento seu papel supera as suas atribuições específicas. 

Ele propõe ainda que a gênese deste processo encontra-se na gestão de Joselito Falcão 

(1964-1967), mais a notabilidade deste empreendimento se deu com João Durval que 

abraçando uma causa que se queria do povo feirense, atendeu a interesses próprios e de 

parcela das elites feirense. 

Em consonância as idéias de Monteiro, Diego Côrrea analisou em sua 

dissertação o projeto de modernização da cidade que foi empreendido pelo prefeito João 

Durval Carneiro, compreendendo-o sob o prisma da hegemonia, pontuou também as 

influências exercidas pelos grupos econômicos, planos urbanos e partidos políticos na 

trajetória do referido prefeito49. 

Em sua análise afirmou que o projeto de João Durval para cidade só seria 

alcançado a partir do consórcio de fatores, como novas perspectivas higienistas, 

modernizadoras, reformistas e industrializantes, além da inserção da cidade no “plano 

nacional de modernização conservadora e descentralização da indústria”50, concretizado 

com a implantação do CIS- considerado pelas frações de classe como um elemento 

necessário a modernização feirense. Diego Côrrea também destacou que as realizações 

do governo de João Durval atraiam a atenção dos colunistas dado o planejamento das 

suas obras, que não era comum aos outros prefeitos e que conferia a João Durval a 

característica de um homem a frente do seu tempo. Conforme Corrêa:  

 
A partir de 1967, Feira de Santana entra na era do planejamento regularizador 
urbano, exigido pela nova configuração política nacional. A prefeitura da 
cidade, para realizar seus projetos, se enquadra nos padrões técnicos exigidos 
na época, assim conseguirá angariar os recursos e investimentos necessários 
para concretização destes. No período, o planejamento urbano baseava-se 
numa concepção do século XX que atribuía ao Estado a função 
racionalizadora para organização urbana. Como efeito a nível local, a 
prefeitura deveria concentrar e centralizar esforços para reorganização da 
cidade. Assim, as ações do governo local passam a ser técnicas, racionais, 
planejadas, esforçando-se por prever e retirar todas as possibilidades de 
apropriação da cidade pelo devir51.  

 
 

 
O que a análise de Diego Corrêa nos mostra é que foi elaborado um grande 

esforço por parte dos setores dirigentes da cidade em conjunto com uma parcela de classe 

                                                 
49 CORRÊA, Diego Carvalho. O futuro do passado: uma cidade para o progresso e, o progresso para 
cidade em João Durval Carneiro (19671971). Dissertação de mestrado. UEFS, 2011. 
50 Idem, p. 66. 
51 Ibidem, p. 73. 
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para que fossem realizadas todas as modificações necessárias à transformação urbana de 

Feira de Santana. 

Alane Carvalho Santos também destaca os ideais modernizadores de um projeto 

de cidade articulado e desencadeado por João Durval Carneiro, vinculando este 

desenvolvimento a industrialização52. Em sua análise a autora situou João Durval como 

um prefeito importante para o desenvolvimento da cidade naquele período. A autora 

também não deixou de associar este projeto as suas implicações sociais e físicas na 

cidade, assinalando: 

 
Dispor de uma infra-estrutura mais moderna, proporcionando uma melhoria 
física e um maior aproveitamento do espaço urbano; desenvolver e integrar 
os três setores da economia; e ainda por meio de incentivos de crédito e 
isenção de impostos, por parte do poder público e órgãos financiadores, 
integrar a cidade nos caminhos da modernidade. Esses requisitos foram 
cruciais para a instalação de um centro industrial na cidade.53 

 
 
 

É importante demarcarmos que estas transformações realizadas em Feira de 

Santana tinham implícito o interesse político e econômico do prefeito da cidade, bem 

como de frações de classe feirense que necessitava aumentar o seu poder financeiro e 

aproveitar das vantagens fiscais que lhes eram oferecidas. 

Também Larissa Penelu ao discutir sobre a retirada da feira do centro da cidade 

destacou que foi nesse momento que se conseguiu articular as metas dos governos 

federais com os poderes locais54. A autora discute que entre os anos de 67-69 devido aos 

diversos projetos aprovados, Plano Diretor, Plano de Desenvolvimento Local Integrado 

(1967), Projeto Cabana (1968), a atuação de João Durval ganhou dimensões nacionais e 

alimentou o sonho de muitos feirenses em possuir uma cidade que respirava e era modelo 

de progresso.  

Conforme Penelu a conjuntura que se estabeleceu foi: 

                                     
                                    

 de 1967 a 1971 como um tempo de elaboração e fomentação de táticas de 
interferência de caráter urbanístico em Feira, 1972 e 1973 como momentos 
críticos de decisões e de conflitos sociais causados pelas notícias de mudança 
no centro da cidade e, 1973 a 1977 como os anos de concretização do que 
vinha sendo planejado55.  

 

                                                 
52 SANTOS (2001), Op. Cit. 
53 SANTOS (2001), Op. Cit. p. 27. 
54 PACHECO, Larissa Penelu Bitencourt. A feira e a nova Feira: tradição, costume e conflito em Feira 
de Santana - BA 1967-1977.  Segunda versão da monografia. UEFS, 2008 
55 Idem, p. 47 e 48. 
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Diante de uma conjuntura que ainda contava com o apoio da imprensa, João 

Durval projetou-se como o prefeito do futuro. Para os jornais, principalmente o Folha 

do Norte era indiscutível o desenvolvimento promovido por este prefeito. Como aponta 

Grazyelle do Santos este é o mais antigo periódico em circulação, datando de 1909 foi 

criado pelo coronel Tito Ruy Barbosa com o objetivo de destruir a imagem de seu 

adversário político, vindo a substituir o extinto O Progresso56. Nas páginas do Folha do 

Norte era explorado o clima político da cidade, favorecendo ou rechaçando candidatos a 

partir da aproximação política dos redatores e atendendo aos interesses dos grupos 

econômicos e políticos que o apoiava. 

 

 

De um modo geral, para a triagem do que seria divulgado na Folha do Norte 

levavam-se em consideração as relações profissionais e particulares e as 

afinidades político-ideológicas entre colaboradores e diretores. As decisões a 

propósito do que publicar, da natureza dos conteúdos, da ordem a ser 

estabelecida na disposição das notícias no papel, passavam sempre pelo crivo 

das idéias políticas comungadas pelo grupo que produzia o hebdomadário57. 

 

 

Como Diego Corrêa aponta havia uma nítida associação na década de 1950 entre 

o Folha do Norte e a UDN (União Democrática Nacional)- partido político dos 

empresários, setor agrário e intelectuais feirenses dado o constante apoio deste jornal a 

candidatura de políticos deste partido, como João Marinho Falcão (1955-1959)58. Após 

o golpe civil militar (1964), muitos membros da UDN passaram a compor a ARENA 

(Aliança Renovadora Nacional) partido civil que permaneceu em aliança com o jornal 

Folha do Norte apoiando as candidaturas de Joselito Amorim (1964-1967) e João 

Durval Carneiro (1967-1971)59-  este no início da sua carreira política pertencia a UDN, 

quando chegou ao poder em 1967 como prefeito, fazia parte da ARENA. 

Representante político da Arena, João Durval Carneiro buscou aliança com os 

governos militares que partilhavam do mesmo ideário de progresso- baseada em uma 

                                                 
56 SANTOS, Grazyelle Reis dos. Literatura e Cultura em Feira de Santana: Práticas, Usos e 
Tendências em impressos da Folha do Norte (1951-1969). Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós Graduação em Literatura e Diversidade Cultural. UEFS, 2008. 
57 SANTOS (2008), Op. Cit. p. 37 
58 CORRÊA, Op. Cit. pgs. 19 a 23. 
59 Idem, p.18. 
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modernização conservadora que descentralizasse a indústria. Assim, a partir do ano de 

1967, o que se verificou foi a inserção de diversos projetos que reafirmavam o caráter 

nacional que se queria modernizador.  

Partilhando e representando o mesmo movimento político, o Folha do Norte 

alardeava as obras implementadas na cidade feirense, reforçando o caráter novo e 

inusitado destas mudanças, além de ressaltar que os projetos possuíam um caráter de 

planejamento, o que justificava o enaltecimento deste prefeito60. Quanto a João Durval, 

suas ações estavam voltadas para reafirmar o regime militar e estavam baseadas em um 

novo padrão urbano para a cidade representado por investimentos na área industrial.  

De acordo com o Jornal Folha do Norte: 

 
 
O governo do Dr. João Durval Carneiro tem sido marcado por impressionante 
seqüência de grandes realizações, principalmente no setor de obras públicas, 
resolvendo problemas populares até então considerados insolúveis. (...) 
Vitoriosa está, portanto a política de industrialização do prefeito João Durval, 
que representa possibilidade de vertiginoso crescimento para a Feira, e de 
fixação definitiva da nossa economia, dando ao Município, possibilidades 
ilimitadas de progresso.61. 

 

 

Neste sentido, no ano de 1967 foi implantado o Código de Posturas da cidade, 

que tinha como objetivo redefinir as práticas sociais cotidianas, com medidas de polícia 

administrativa a cargo do município em matéria de higiene, ordem pública e 

funcionamento dos estabelecimentos comerciais e industriais, estatuindo as necessárias 

relações entre o poder público local e o município. Este documento visava adequar a 

população feirense aos novos paradigmas da conjuntura atual, pois Feira de Santana não 

comportava mais elementos ultrapassados, velhos e tradicionais da antiga Feira62.  

O referido código é constituído de vários capítulos, e suas temáticas versam 

desde a higiene das habitações particulares até os serviços de limpeza pública. Há nele 

uma série de procedimentos e normas que deviam ser seguidos pela população, tendo 

como órgão responsável pela fiscalização dos serviços a Secretaria Municipal de 

Serviços Urbanos. Segundo um funcionário deste estabelecimento, o técnico Diogo 

Lordelo de Melo  

                                                   
                                                 
60 Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, Bahia. 21 de fevereiro de 1970.P 3/ Arquivo da Biblioteca 
Municipal Arnold Silva. 
61 Jornal Folha do Norte. Feira de Santana, Bahia. 31 de janeiro de 1970. N. 3172, Ano 60/ P.1. Arquivo 
da Biblioteca Municipal Arnold Silva. 
62 PACHECO, Op. Cit. 
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 Ultimamente, os municípios vêm adotando o critério de reunir em código 
próprio as normas referentes a obras particulares e urbanismo. A prática é 
salutar. Essas normas se revestem de caráter bastante técnico e especial, de 
modo que sua reunião em código próprio, mesmo nos pequenos municípios 
se justifica plenamente.63 

 

 

Se Feira de Santana estava se modernizando e entrava na era do progresso (como 

acreditavam as frações de classe da cidade), determinados hábitos não eram mais 

aceitáveis, e para que os feirenses se habituassem a esse novo cotidiano era necessária 

uma cartilha que estabelecesse os novos padrões a serem seguidos, como acreditavam as 

elites governantes da cidade. E esta a era a justificativa usada pelos dirigentes políticos 

na tentativa de popularizar ao máximo o Código de Posturas.  

Este passou a se constituir em uma referência quando se analisa as propostas 

feitas pelo prefeito João Durval para a cidade. Se a idéia era inserir Feira de Santana no 

rol de cidades grandiosas e que possuíam destaque nacional, era preciso que a 

população feirense resignificasse suas práticas cotidianas e passassem a se comportar 

dentro de lógica que se queria estabelecer de uma cidade moderna, daí a necessidade de 

se estabelecer um código próprio de política urbana feirense. 

Neste contexto, como a implantação do CIS também data deste ano, 

compreende-se melhor a inserção deste Código de Posturas. Considerando que a 

modernização estava associada ao processo de industrialização, e que fazia parte do 

plano federal de interiorização da indústria, construir o Centro Industrial do Subaé era 

tão importante quanto necessário para inserir a cidade no rol da modernização. Com o 

processo de industrialização iniciado, a cidade teria seu cotidiano alterado e por isso, 

precisaria de um código para adequar a população a nova estrutura urbana que eles 

iriam vivenciar. 

O que se observa é que tendo o governo federal e a imprensa (Folha do Norte) 

como aliados políticos, João Durval conseguiu demonstrar a importância de Feira de 

Santana no cenário nacional e perpetuar a si próprio -no imaginário social- como o 

prefeito que possibilitou desenvolvimento a cidade. Mesmo vivendo em uma época de 

torturas, perseguições, punições, mortes e assassinatos, reflexos da ditadura militar, 

havia uma tentativa de esconder estas discussões nos jornais, principalmente o Folha do 

                                                 
63 Este foi um pronunciamento feito por um “técnico de profundo conhecimento de coisas da 
administração”. Encontrado em Ofício e Balancetes recebidos do executivo de 1964 no Arquivo Público 
da Câmara Municipal. 
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Norte, que ligado à ARENA, estava sempre promovendo elogios aos empreendimentos 

e realizações do prefeito João Durval Carneiro. 

Havia um verdadeiro esforço por parte da imprensa em ressaltar o papel 

inovador e engajado do prefeito João Durval Carneiro. A imprensa antes de ser vista 

apenas como um mero veículo informacional deve ser entendida como um instrumento 

difusor de idéias, de um padrão, sendo utilizada para justificar e afirmar 

ideologicamente um discurso. No caso de Feira de Santana, a imprensa local construída 

para e pela elite dirigente propagava o que estava de acordo com o projeto que se queria 

instaurar. Não bastava apenas ver o que estava sendo proposto, mas era preciso ler, 

ouvir, materializar o que estava sendo produzido no cenário social. Aí justifica-se mais 

uma vez a adoção e afirmação do Código de Posturas feirense, como mais uma 

ferramenta utilizada como suporte para reafirmar o caráter modernizador  que estava 

sendo implantado na cidade de Feira de Santana. 

Neste sentido, destacamos uma matéria feita pelo jornal Folha do Norte no ano 

de 1970 (ainda sobre a gestão do prefeito João Durval), para que possamos observar o 

papel assumido pela imprensa local na reafirmação do protagonismo assumido por Feira 

de Santana em seu projeto de modernização. 

                                   
                                   

               Temos um processo de industrialização em andamento. Todos sabem que 
somente haverá condições de prosseguir em nossa marcha de 
desenvolvimento com a industrialização, sob pena de estagnação e regresso. 
Corremos o grande risco de nos transformarmos numa grande cidade em 
decadência, se não conseguirmos implantar definitivamente, o nosso parque 
industrial. Cidade de trocas, de economia fantasma, crescendo 
desmesuradamente, a Feira necessita de base firme para seu progresso. (...) 
Vivemos, não há dúvida, dias decisivos. Já temos energia elétrica abundante. 
A água do Paraguassu é um sonho que se concretiza diante dos nossos olhos, 
dia a dia. O plano de habitação da URBIS levanta, no Campo Limpo, uma 
comunidade maior, mais populosa, mais bela do que a maioria das cidades do 
Estado. Necessitamos de esgôtos sanitários, com urgência. Temos que 
consolidar nossa industrialização e ampliar continuadamente, a rede de 
escolas tão diminutas, ainda, por construir, que não podemos pensar em 
aventuras e politicagem64. 

 

 

Objetivando reforçar e destacar o momento importante e glorioso vivido por 

Feira de Santana, o Jornal interpretava a industrialização como pré-requisito para atingir 

o desenvolvimento. Quando se falava em modernização estava implícita a idéia de 

industrialização (pois este era o símbolo de modernização da década de 1970- o 

                                                 
64 Jornal Folha do Norte. Feira de Santana (Bahia). 5 de setembro de 1970. Num. 3202. Ano 60. P.1 
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fenômeno industrial). Não implantar o parque industrial da cidade seria regredir e levar 

Feira de Santana a um processo de estagnação, assim se tornava uma necessidade 

continuar a viver este sonho de industrialização.   

Como aspecto indissociável a esta análise cabe o questionamento acerca do 

direcionamento do processo desenvolvimentista articulado por este prefeito, a 

localização desses investimentos, bem como a identificação daqueles que foram 

atendidos ou não por esta conjuntura econômica, como veremos a seguir. 
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CAPÍTULO II 

ALGO CHAMADO DE MODERNIZAÇÃO 

 

2.1 Antecedentes da mudança 

A discussão elaborada no primeiro capítulo mostrou a trajetória percorrida por 

João Durval Carneiro pela inserção da cidade num cotidiano urbano e moderno. 

Argumentamos que esta empreitada foi visivelmente percebida no governo do então 

prefeito João Durval Carneiro que foi considerado por determinados autores como 

Alane Carvalho, o promotor do desenvolvimento feirense.  

O processo acima mencionado desencadeou inúmeras mudanças no cotidiano 

dos habitantes feirenses, como também na própria história de Feira de Santana. Ana 

Maria Oliveira em um dos seus artigos analisou que durante a década de 1950 tentou-se 

forjar uma identidade assentada na vocação comercial feirense65. Havia uma 

necessidade de criar um símbolo que pudesse representar esta cidade, tendo em vista, 

que esta já assumia uma posição de destaque no interior da Bahia.  

 

 

Feira de Santana exercia um papel de centro receptor e distribuidor do 

progresso emanado de Salvador (...). Assumia uma posição de destaque 

diante de outras localidades por ser o palco no qual se divulgam as beneses 

do viver na grande cidade, sendo o comércio sua principal vitrine66.  

 

 

Este cenário, influenciado também, pelo projeto de modernização nacional 

contribuiu para um movimento de mudança no cotidiano, nos hábitos e na vida dos 

habitantes da cidade. A trajetória percorrida pelos cidadãos feirenses para que se 

operassem estas mudanças foi lenta e prenhe de disputas ideológicas, desde as tentativas 

para consolidar uma identidade comercial, em meados do século XX até a sua nova 

identidade baseada na atividade industrial, já nas últimas décadas do referido século. 

                                                 
65OLIVEIRA, Ana Maria C. dos Santos. Mais que “Princesa do Sertão”; o “celeiro do progresso”: 
Feira de Santana e a consolidação da identidade de cidade comercial em meados do século XX. In: 
LEAL, Maria das Graças de Andrade, MOREIRA, Raimundo N. Pereira, JÚNIOR, Wellington 
Castellucci. Capítulos da História da Bahia: Novos enfoques, Novas abordagens. ANNABLUME: São 
Paulo, 2009.   
66 Idem, p.216.  
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“(...) Feira de Santana figurava como uma cidade estratégica para a política 

desenvolvimentista que visava a consolidação do processo de integração nacional (...)”67  

A articulação comercial e o capital nacional, mediado pelo Estado foram 

elementos que constituíram importante mecanismo de circulação do capital, importante 

para dotar a cidade de infra-estrutura necessária para que esta fosse o berço do 

desenvolvimento, que neste momento era representado pela industrialização da cidade.  

Para Ana Angélica Morais a instalação do CIS foi uma grande construção, que 

implementada por João Durval Carneiro inaugurou uma nova fase de crescimento na 

cidade, aliado a sua função de pólo comercial68. A autora acredita que essa foi uma idéia 

que se tornou hegemônica, a grande parcela da população feirense acreditava que o 

Centro Industrial do Subaé representaria uma cidade moderna. Refletindo a importância 

do CIS diversos planos foram elaborados para se tentar adequar a infra-estrutura da 

cidade a nova conjuntura industrial. São esses projetos que serão discutidos 

posteriormente, tentando entender qual o modelo estava sendo imposto ao município 

feirense.  

 

2.2 A Modernização Pretendida 

Os anos ulteriores a 1967 representaram um importante marco no 

desenvolvimento feirense dada a aprovação do Plano de Desenvolvimento Local 

Integrado (1967), Plano Diretor (1968), Projeto Cabana (1968) e a instalação do Centro 

Industrial do Subaé- CIS (1970), esse último talvez o responsável pelo aumento 

considerável da população feirense. De acordo com Rossine Cruz, Feira de Santana 

recebeu em média, 10 mil habitantes anualmente, entre 1970 e 1991, onde a taxa de 

urbanização na década de 1960 passou de 49,30% para 80,24% em 196069. Um 

crescimento populacional que a incipiente estrutura urbana da cidade não comportou. 

 Nesse momento, como assinala Sandra Medeiros se tornou necessária a adoção 

de políticas de planejamento urbano. Até 1968, com a implantação do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano, a cidade cresceu desordenadamente e sem o devido 

acompanhamento da infra-estrutura urbana, aumentando problemas já existentes, como 

                                                 
67 Ibidem, p. 229. 
68 MORAIS, Ana Angélica Vergne. Conhecendo Feira de Santana: olhares sobre a cidade. Feira de 
Santana: UEFS, 2004. 
69 CRUZ, Rossine Cerqueira da. A inserção de Feira de Santana (Ba) nos processos de integração 
produtiva e de desconcentração econômica nacional. Tese de doutorado: Campinas, 1999. P. 280. 
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o da água e do esgoto70.  Vale ressaltar que Feira de Santana, foi a primeira cidade da 

América Latina a possuir um Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano71. 

Como aponta Maria Stella Bresciani, Plano Diretor deve ser entendido a partir 

de sua finalidade, que é orientar o trabalho do urbanista em seu mapeamento dos 

aspectos físicos, econômicos e sociais da cidade, ao invés de se traduzir em um projeto 

construído e imposto a uma determinada localidade sem um mínimo consórcio entre o 

que está escrito e o que se vê na realidade72. “(...) é decepcionante, por ineficaz, a 

moderna intenção de projetar a cidade para um futuro que não nos pertence” 73·. 

Ao fazer uma análise acerca da modernização vivida por São Paulo entre o 

século XIX e XX, esta autora afirma que a atual condição da cidade (dificuldades 

quanto a moradia, aos serviços de infra-estrutura, baixa qualidade de vida, entre outros) 

reflete o descompasso e a inviabilidade presente nos diversos projetos urbanísticos 

articulados pelo poder municipal neste período. 

Bresciani defende que este não é um problema restrito a São Paulo, mas 

identificado em capitais como Salvador e Rio de Janeiro e em diversas cidades que 

apresentaram crescimento descompassado. O seu objetivo é demonstrar que estes 

projetos urbanos são repletos de mesmices, sempre preocupados com as áreas centrais, 

os espaços turísticos e aqueles que se constituem em locus do capital, sugerindo que as 

mudanças feitas nas cidades são sempre as mesmas, realizadas sempre nos ambientes 

que estão mais visíveis ao olhar de quem chega. 

Tendo em vista que Feira de Santana se insere no rol de cidades que 

experimentaram um aumento populacional intenso conforme demonstrado 

anteriormente, Nacelice Freitas afirma que é neste contexto lançado o Plano Diretor de 

Desenvolvimento atuando como reordenador dos novos espaços urbanos74. Esse projeto 

circunscrito à jurisdição municipal estabelecia diretrizes para a adequada ocupação do 

município, determinando o que podia e o que não podia ser feito em cada parte do 

mesmo. Assim, tendo em vista o projeto maior de industrialização que estava 

estabelecido, o Plano Diretor viria reordenar os espaços ocupados por este novo 

cotidiano industrial. 
                                                 
70 SANTOS, Sandra Medeiros. O Desenvolvimento Urbano em Feira de Santana. Sitientibus, Feira de 
Santana, n.28, p.9 a 20, jan./jun. 2003. 
71 FREITAS, Nacelice Barbosa. Urbanização em Feira de Santana. Dissertação de mestrado, Salvador, 
1998. 
72 BRESCIANI, Maria Stella. A cidade: objeto de estudo e experiência vivida. R.B. Estudos Urbanos e 
Regionais. Volume 6, Nº 2/Novembro 2004. 
73 Idem, p. 12 
74 FREITAS, Op. Cit. 
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 Em 1967 integrando o conjunto de projetos em Feira de Santana, João Durval 

Carneiro lançou o mais importante de todos, o Plano de Desenvolvimento Local 

Integrado- PDLI. Dada a organização do documento a partir de seções temáticas, como 

localização geográfica, dados econômicos, crescimento populacional, renda monetária, 

desordenamento urbano, entre outros, acreditamos que sua instituição, atendendo a uma 

demanda legal, tinha implícito o desejo do prefeito de justificar sua intervenção na 

estrutura da cidade, bem como representava uma tentativa de autopromoção, para que 

fosse estabelecido um marco entre Feira de Santana pré e pós governo João Durval 

Carneiro. Em um Projeto de Lei redigido por este prefeito encontramos sua justificativa 

para o financiamento do Plano de Desenvolvimento Local Integrado 

 
 
O planejamento integrado constitui, nos dias atuais, fator básico e 
extremamente necessário para se alcançar um desenvolvimento correto e 
efetivo, que possibilite ao Município o crescimento ordenado. 
A prefeitura Municipal de Feira de Santana sentindo que o vertiginoso 
progresso do Município deve ser ordenado e certo, encomendou a firma 
COPLAN (Comitê de Planejamento) um estudo de viabilidade do Plano 
Integrado de Desenvolvimento Municipal, a fim de que pudéssemos pleitear 
o financiamento junto a órgãos federais para a elaboração do Plano, em 
caráter definitivo.  
Tratando-se de projeto da mais alta importância o SERFHAU (Serviço 
Federal de Habitação e Urbanismo) aprovou o financiamento, para que seja 
iniciados os trabalhos de elaboração do Plano que, dada a sua importância, 
acreditamos será fator decisivo para o futuro de Feira de Santana (grifo 
meu). 
A Feira de Santana será o primeiro Município brasileiro a possuir Plano de 
Desenvolvimento Integrado, o que vem caracterizar, mais uma vez, o 
nosso pioneirismo e o nosso interesse pelas coisas do progresso (grifo 
meu)75.  

 

 

Não podemos afirmar que o PDLI foi realizado por obra exclusiva do prefeito 

João Durval Carneiro, mas identificamos que havia um grande interesse por parte do 

mesmo em financiar este projeto. Como afirma Michel de Certeau ao contrário dos 

ritos, dos costumes ou dos reflexos, o discurso é algo móvel, que se articula de acordo 

com seus objetivos e uma determinada conjuntura76. A adoção desse projeto no governo 

deste prefeito não é justificada apenas por bondade política ou interesse no progresso, 

                                                 
75 Justificativa do Projeto de Lei nº 28 de 4 de setembro de 1967, encontrado em Projetos de lei no 
Arquivo da Câmara Municipal de Feira de Santana. 
76 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: Arte de fazer. Tradução de Ephraim Ferreira Alves. 
Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2008.  
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como ele afirma, mas partindo do interesse de se projetar como o prefeito futurista77 ou 

como o responsável pelo progresso feirense, como era veiculado nos jornais feirenses. 

O que é reforçado quando se analisa o Projeto de Lei N º 28 autorizando o 

Prefeito Municipal a contrair empréstimo com o Banco Nacional de Habitação- BNH 

para financiamento da construção do Plano de Desenvolvimento Local Integrado.78 Se o 

PDLI não interessasse aos objetivos políticos de João Durval Carneiro, ele não 

demonstraria o mínimo esforço para a aprovação do projeto, mas dada a 

representatividade social deste plano, o prefeito somou esforços para sua elaboração. 

 Como afirma Foucault os discursos não são neutros, nem simplesmente aquilo 

que se manifesta o desejo, mas é o próprio objeto de desejo79. Entendemos que o 

discurso do prefeito repleto de justificativas que ressaltavam a importância da adoção 

deste Plano para Feira de Santana aliado a ideia que este projeto seria o responsável 

pelo futuro da cidade, expressava seu objetivo: se afirmar como um dirigente político a 

frente do seu tempo, pioneiro em suas ações e preocupado com a boa administração da 

cidade. Como Roger Chartier afirma os discursos emitidos acerca de uma determinada 

realidade visam impor ou tentar impor um modo específico e particular de perceber e 

interpretar o meio social80.    

Quando partimos para análise do PDLI verificamos que em seus objetivos 

constava o estabelecimento de diretrizes que promovessem o crescimento harmônico da 

cidade de Feira de Santana, aliando bem estar social e integração da população no 

processo de desenvolvimento global81. Segundo o coordenador deste projeto - Antônio 

Carlos Medeiros Guimarães82 o PDLI também deveria promover o aumento da renda da 

população e, consequentemente, sua capacidade contributiva ao setor público 

Municipal, através da dinamização das atividades econômicas, induzindo o crescimento 

agrícola da zona periférica reduzindo o fluxo migratório, minimizando os déficits de 

                                                 
77 Termo presente em várias matérias no Jornal Folha do Norte, como esta: Jornal Folha do Norte. Feira 
de Santana (Bahia). 5 de setembro de 1970. Num. 3202. Ano 60. P.1 
78 Projeto de Lei Nº 28 de 4 de setembro de 1967. 
79 FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. Ed. Loyola, São Paulo, 1996. 
80 CHARTIER, Roger. História Cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand, 
1990. 
81 GUIMARÃES, Antônio Carlos Medeiros. Território, o município e a cidade: Plano de 
Desenvolvimento Local Integrado- PLDI. Feira de Santana: [s.n.], [19].CA 100 p, 1969. P. 40, Sub-
seção: Diretrizes Gerais. Acervo: Biblioteca Julieta Carteado- Universidade Estadual de Feira de Santana 
82 Arquiteto do IAB- Instituto dos Arquitetos do Brasil, no Departamento da Bahia, foi diretor deste órgão 
no período (03/06/1958- 22/04/1959). Disponível em: http://www.iab-ba.org.br/o-iab/diretoria/atual. 
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serviços sociais básicos e fornecendo ao poder público o instrumental institucional e 

administrativo indispensável ao cumprimento do próprio Plano83. 

Isto numa conjuntura que deveria planejar uma nova infra-estrutura para a 

cidade, tendo em vista, as novas atividades urbanas no seu cotidiano- a industrialização. 

Além disso, o documento indicava: 

 
 
que as perspectivas regionais de crescimento econômico e das relações destas 
com a cidade sejam coerentes e se compatibilizem entre si, e, segundo, 
promover o aumento da renda urbana, através do crescimento das atividades 
econômicas e de ocupação para mão de obra, aproveitando o potencial da 
mão de obra marginalizada e semi-marginalizada, que cresce em intensidade 
maior que a oferta de emprego.84 

 
 
 

A ideia em que estava apoiada o discurso do PDLI fica clara em suas diretrizes, 

em que se afirma que os fins do projeto giravam em torno de um desenvolvimento 

econômico sustentável, para que se pudesse aproveitar a mão-de-obra disponível. Esta 

veio para cidade na esperança de aumentar seus rendimentos, melhorar sua condição 

financeira e aproveitar os investimentos feitos pelo Estado para a consolidação do setor 

industrial feirense.  Como a cidade possuía uma cultura econômica que girava em torno 

das feiras de gado e, posteriormente, do comércio não dispunha de uma força de 

trabalho especializada para o trabalho na indústria.   

O grande número de pessoas que vieram para Feira de Santana atraídas por 

maiores possibilidades de emprego criou a necessidade de reordenar os espaços urbanos 

(os conjuntos habitacionais construídos para atender a demanda populacional, a 

prestação de serviços de água, esgotos, luz elétrica, entre outros) de uma cidade 

industrial. Como o PDLI objetivava promover o desenvolvimento econômico 

sustentável, era sua função reordenar estes espaços na cidade.    

Por meio de uma descrição objetiva este documento apontava os principais 

problemas enfrentados por Feira de Santana, desde os referentes a ocupação 

desordenada, aos serviços de água, energia, esgoto, crescimento populacional, 

condições habitacionais precárias, entre outros. Partindo da idéia de que, “a formulação 

de diretrizes para o planejamento urbano da cidade de Feira de Santana baseia-se na 

criação de condições para o crescimento ordenado da cidade, elevando-se o nível de 

                                                 
83 PDLI, P. 40, Sub-seções: Diretrizes Gerais. 
84 Idem. 
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bem estar social de sua população” 85, o PDLI se constituiu em mais uma ferramenta de 

controle social, que preconizava a industrialização- vista como fator indispensável ao 

desenvolvimento da cidade.  

 Ao retratar os problemas físicos e de infra-estrutura de Feira de Santana, este 

documento apontou a iniciativa privada como uma das responsáveis pelo agravamento 

do desordenamento físico do município. Como não possuíam orientação técnica 

adequada e preocupavam-se apenas com os rendimentos, o setor privado- 

principalmente imobiliário, ocupou indiscriminadamente as áreas da cidade, sem atentar 

para a integração do tecido urbano aumentando os já existentes problemas da cidade86. 

Aliava-se ainda a má administração pública- responsável direta pelo controle e 

disciplinamento da iniciativa privada no campo das construções, que com sua atitude 

passiva contribuíram para agravar a caótica situação do espaço urbano. 

No entanto, a partir daquele momento o cotidiano feirense iria mudar já que João 

Durval Carneiro, como um prefeito preocupado com os problemas estruturais do 

município permitiu a aprovação do PDLI, impedindo a iniciativa privada e pública de 

ocupar de modo desordenado às áreas urbanas.  

Para promover o desenvolvimento de Feira de Santana a estratégia do prefeito 

vinculava-se ao apoio do governo Federal, Estadual, controle dos trabalhadores e na 

promoção de incentivos fiscais, que estimulando a iniciativa privada, alavancariam o 

desenvolvimento industrial da cidade. Conforme verificado no Projeto de Lei 41/69 

 
O processo de industrialização, atualmente em curso em nosso país é 
merecedor do apoio e do incentivo dos poderes públicos e do povo, desde 
que, sabemos que ele poderá levar nossa Pátria a libertação econômica e 
propiciar um nível de vida mais elevado ao nosso povo. O Município de Feira 
de Santana não deve estar alheio a tal problema. Ao analisarmos a situação 
econômica e social da nossa Cidade concluímos pela necessidade da 
industrialização. 
(...) Verificamos aqui uma incidência de desemprego elevado e a solução 
deste problema está na industrialização. Em nosso Município para se chegar a 
um processo de industrialização é necessário, superar obstáculos (...) a 
isenção justifica-se ainda mais pelos riscos a que estão sujeitas as indústrias 
novas na sua fase inicial, exatamente no momento em mais carece de 
recursos. Além do mais e uma maneira de orientar os investimentos na 
direção dos empreendimentos julgados essenciais87. 

   

 

                                                 
85 Ibidem, p. 40. 
86 Idem /ibidem Pgs. 11 e 13. 
87 Projeto de Lei Nº 41/69 assinado em nome da Comissão da Sala de Sessões. 
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Vista como a solução para o problema do desemprego, a industrialização de 

Feira de Santana é entendida como necessária para que a cidade eleve o nível de vida do 

seu povo, numa tentativa de inserção ao contexto nacional de libertação econômica. 

Assim, para impedir que estas indústrias já começassem fadadas ao fracasso, o governo 

municipal criou incentivos fiscais para possibilitar o sucesso dos empreendimentos.  

Aliava-se a esta iniciativa a criação de um Projeto de Lei que autorizava o Poder 

Executivo a desapropriar as áreas de terras necessárias à execução da política de 

estímulo ao processo de industrialização do Município e doá-las as indústrias novas, 

aumentando a concentração de renda desta fração de classe, os industriais88.  

Ademais, a cidade passou a contar em 1967 com uma Comissão Municipal de 

Planejamento Integrado (COMPLANO), presidida pelo prefeito João Durval Carneiro e 

por quatorze membros nomeados pelo executivo, que tinha como objetivo dar ao 

município condições de desenvolvimento integrado, mediante o seu assessoramento 

como órgão técnico89.  Este, mais um projeto desenvolvido por este prefeito que 

acreditava estar promovendo o bem estar coletivo e o crescimento sustentável da cidade. 

 O que se pode perceber a partir dessa conjuntura é que em Feira de Santana a 

década de 1970 foi marcada por um cenário de projetos que se diziam modernizantes. A 

cidade viveu um surto industrializante em que foi nítido o esforço empreendido pela 

elite governamental, destacando João Durval, contando com o apoio ideológico da 

imprensa, que financiada pelo dirigente local, estava sempre buscando demonstrar a 

necessidade desses projetos para a cidade. 

 Nesse sentido, é reforçado que modernização é entendida neste momento como 

um melhoramento urbano em termos de infra-estrutura e associado a industrialização, 

como parte de um projeto político empreendido pelo prefeito João Durval Carneiro 

(1967-1971), inserido numa conjuntura nacional de reafirmação do regime político 

vigente. 

 Em tal contexto, não há como negligenciar os conflitos de classe que envolviam 

este cenário político, materializado no espaço urbano e rural feirense. As disputas 

ideológicas tanto por parte de João Durval e da imprensa, para reiterar o processo 

desenvolvimentista de Feira de Santana e as que ocorriam dentro da própria estrutura 

governamental- a oposição, que utilizando-se das reclamações do povo questionava o 

caráter do progresso nesta  cidade será discutida a seguir. 

                                                 
88 Projeto de Lei Nº2, de 10 de abril de 1968, assinado por João Durval Carneiro. 
89 Projeto de Lei Nº29 de 4 de setembro de 1967, aprovado por João Durval Carneiro. 
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2.3 Entre o real e o imaginado...                          
É possível afirmar que há um distanciamento muito grande entre o que se quer e 

o que se tem. Há uma extensa ponte que separa a cidade desejada- urbanizada, moderna 

e que respira progresso e a outra que se vê, àquela que é materializada no cotidiano. 

 Como afirma Sandra Jatahy Pesavento as cidades exibem sociabilidades 

complexas, ostentam um poder regulador e podem ser representadas de diversas formas, 

música, palavra escrita, imagens ou pelas práticas cotidianas dos citadinos90. “Às 

cidades reais, concretas, visuais, tácteis, consumidas e usadas no dia-a-dia, 

corresponderam outras tantas cidades imaginárias” 91, ou seja, as representações daquilo 

que nós desejamos, queremos e idealizamos se impõe muitas vezes como a própria 

realidade, como o que é consumido em nosso cotidiano. 

A autora argumenta que o mundo real é aquele fruto dos nossos sentidos e que 

permite a compreensão de realidade, de uma forma ou de outra e justifica: 

 

 

que o imaginário é esse motor de ação do homem ao longo de sua existência, 

é esse agente de atribuição de significados à realidade, é o elemento 

responsável pelas criações humanas, resultem elas em obras exeqüíveis e 

concretas ou se atenham à esfera do pensamento ou às utopias que não 

realizaram, mas que um dia foram concebidas92.  
 
 
 

É partindo deste conceito que podemos compreender o modelo de cidade 

proposto por João Durval Carneiro, visualizado muito mais em um plano imaginário, 

que pautado na realidade. Havia a crença de que a industrialização representaria um 

salto qualitativo na vida dos habitantes feirenses, bem como da própria cidade, o que era 

alardeado e propagado por todos os veículos de comunicação disponíveis. Esta cidade 

propagandeada estava sempre associada a João Durval Carneiro e nela todos os 

problemas físicos e estruturais seriam solucionados, o que nos permite identificar nesta 

uma cidade imaginária. Conforme esta matéria 

 

                                                 
90 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Cidades visíveis, Cidades sensíveis, Cidades imaginárias. Revista 
Brasileira de História. Vol.27 nº.53. São Paulo Janeiro/Junho 2007. 
91 Idem, p. 1. 
92 Ibidem, p. 1.  
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Realmente, quem chega hoje a Feira de Santana sente-se está numa cidade 
que cresce, que quer divorciar-se do atraso e conquistar um lugar de realce e 
de respeito. Março de 1964 marcou, diga-se, não somente a vitória de uma 
nova etapa, mas o surgimento e o despontar de nova era para os feirenses, 
acostumados aos desinterêsses e descalabros públicos. Prova isso, as 
satisfações e os agradecimentos populares aos inovadores da política 
nacional. (...) São escolas públicas que são inauguradas, constantemente, com 
todos os requisitos da moderna pedagogia (...); O Centro de Exposição Agro-
pecuário, o Estádio Municipal, o Fórum Filinto Bastos demonstrando a 
pujança da sua arquitetura (...) A cada instante que passa Feira de Santana se 
impulsiona e se agiganta. Ela busca a todo instante o seu verdadeiro 
progresso, admiração e respeito. E está, sem dúvidas, encontrando93. 

  
  

 

 O que percebemos é a reiterada afirmação que Feira de Santana é uma cidade 

que vivencia o desenvolvimento, justificada através das obras realizadas no município. 

Construções estas de caráter simples e adequadas a realidade deste espaço. Em outros 

momentos também podemos visualizar novamente a exaltação deste desenvolvimento, 

conforme Seno A. Cornely- coordenador do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo 

(SERFHAU) 

 
 
As modificações ocorridas nesta cidade, as implicações sócio-econômicas 
resultantes de aplicação do PDLI, são realmente espetaculares. O que 
empolga mais ainda é saber que se não fosse a dinâmica pessoa do prefeito 
João Durval Carneiro, talvez nada existisse94. 

  

 

Esta era a cidade de Feira de Santana configurada num plano imaginário, 

resultante de planejamento físico e de ordem estrutural. Reforçado por uma 

administração preocupada e atenta ao desenvolvimento de uma cidade direcionada ao 

crescimento, que não parava, mas superava todos os obstáculos que lhes eram impostos.  

Por outro lado, há também a cidade real que para Maria Stella Bresciani é aquela 

que se vê, que se respira, que apresenta diversos problemas, vistos e sentidos no 

cotidiano dos seus habitantes95. Em Feira de Santana, a cidade real se apresentava bem 

diferente da caracterização anteriormente descrita. Conforme matéria a seguir 

identificamos que na cidade do progresso faltava muita coisa. 

                                                 
93Jornal Folha do Norte, Feira de Santana, Bahia .21 de fevereiro de 1970. P. 3. Encontrado na Biblioteca 
Municipal Arnold Silva. 
94 Jornal Folha do Norte, Feira de Santana, Bahia. 6 de setembro de 1969. P. 6, Nº 3151. Encontrad. 
95 BRESCIANI, Maria Stella. A cidade: objeto de estudo e experiência vivida. R.B. Estudos Urbanos e 
Regionais. Volume 6, Nº 2/Novembro 2004. 
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Estamos marchando, rapidamente, para uma situação de calamidade pública. 
A cidade está sem água, e quando esta aparece é pouca, suja e fedorenta. A 
população encontra-se quase toda a beira do desêspero. É necessário que 
alguém faça, urgentemente, alguma coisa como, por exemplo, chamar a 
polícia (...)96.   

  
 

Neste relato a água, que é um dos elementos indispensáveis a sobrevivência 

humana, faltava na cidade, causando calamidade pública- como posto no próprio título 

da matéria e deixando a população no desespero. Este não era o único problema desta 

cidade desenvolvida, como podemos constatar a seguir 

 
 
(...) Ora esta é uma cidade sem esgotos, e que vai se alargando 
indefinidamente, com ruas sem pavimentação e construções ao léu da sorte. 
Em qualquer parte para onde o cidadão se dirija, encontra lixo, lixo às 
toneladas, lixo de fazer medo a qualquer sanitarista, porque apodrecido, 
ninho de ratazanas e de insetos97. 
 
  

Lixo e carência de esgotos são outros problemas que não são tratados quando se 

descreve a cidade de Feira de Santana e a política grandiosa do prefeito João Durval 

Carneiro. Não existe consórcio entre esta cidade cheia de problemas de natureza básica 

(água, esgoto, lixo) e a que foi anteriormente descrita marcada por um desenvolvimento 

e progresso.  

Em mais um trecho jornalístico constatamos outros problemas enfrentado pela 

cidade, conforme descrito abaixo 

 
 
(...) O caso de Feira de Santana é típico. Esta cidade partiu praticamente do 
nada e em muito pouco tempo viu-se a braços com problemas enormes. A 
zona urbana cresceu rápida e desordenadamente, sem obras de infra-estrutura 
essenciais no conforto e bem estar do povo98.  
 
 

 O que estes trechos de jornais nos permitem compreender é que a maior parte 

das mudanças que foram projetadas para Feira de Santana, ao que parecem não foram 

sentidas no cotidiano dos feirenses, criando um distanciamento entre a cidade dos 

discursos- que se queria desenvolvida e com progresso, da cidade vivenciada 

cotidianamente pelos seus moradores. Como defende Maria Stella Bresciani existem 

duas cidades em um mesmo ambiente, uma que é representada pelos planos urbanísticos 

                                                 
96 Jornal Folha do Norte, Feira de Santana, Bahia. 13 de março de 1971. P. 1, Nº 3224. 
97 Jornal Folha do Norte, Feira de Santana, Bahia. 21 de agosto de 1976. P.2. 
98 Jornal Folha do Norte, Feira de Santana, Bahia. 23 e 24 de janeiro de 1977. P. 2. 
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e a outra que é vista e sentida no cotidiano dos habitantes99. Assim se apresentava a 

urbis feirense, que comportava em um mesmo local imagens diversas. 

 

2.4 Os Frutos da Modernização   

A imprensa, como veículo de comunicação foi utilizada maciçamente para que 

fossem divulgados os benefícios trazidos pela industrialização do município. 

Amplamente discutido entre os dirigentes locais, vereadores, industriais e comerciantes 

esse foi um assunto que atuou no imaginário da sociedade local, alterando também as 

estruturas físicas da cidade. 

Com já afirmamos, o processo de industrialização de Feira de Santana 

consolidado por João Durval Carneiro veio atender os interesses das classes abastadas 

da cidade, já que as transformações promovidas por este surto industrializante não 

foram estendidas a todo espaço de Feira de Santana, mas apenas às áreas industriais. O 

que percebemos quando analisamos os requerimentos (correspondente de 1967 a 1979) 

discutidos na Câmara Municipal da cidade, exigindo do poder municipal providência na 

resolução dos problemas e em algumas matérias do Jornal Folha do Norte, requerendo o 

mesmo.  

Os desencontros percebidos entre o discurso de João Durval Carneiro e a 

realidade da cidade também era alvo de reclamação de vereadores do partido de 

oposição. Em uma Ata da Câmara Municipal foi descrito o seguinte comentário:  

 
 
Noide Cerqueira (MDB) lamentando que o Prefeito Municipal não esteja a 
lutar com todas as forças pela concretização da sua comentada arrancada para 
a grande Feira (...) continuando os problemas de infra-estrutura deste 
município a carecer de melhor atenção desta casa, pois como se pode 
observar os Projetos encaminhados pelo executivo tramitam a mercê da sorte 
porque se perde muito tempo discutindo coisas sem valia, sem solução para 
os problemas de infra-estrutura da cidade100    

 

 

O discurso deste vereador- filiado ao MDB- Movimento Democrático Nacional 

(opositor da Arena- partido do prefeito João Durval Carneiro), reitera os problemas 

sofridos pela cidade mesmo após iniciado o processo de industrialização e 

modernização de Feira de Santana. Um ano depois desse comentário, ele continuava a 

                                                 
99 BRESCIANI, Op. Cit. 
100 Ata da Câmara nº 12- Sessão Ordinária de 23 de Abril de 1968 a 22 de maio de 1969. Discussão do dia 
7 de maio de 1968. P. 5 
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atacar as propostas do prefeito João Durval Carneiro. Conforme a Ata da 16º Sessão 

Ordinária realizada em 20 de maio de 1969: 

 
 
(...) Usou da palavra o edil Noide Cerqueira que teceu críticas às auto 
proclamações do Sr. Prefeito. Referindo-se à industrialização disse que o Sr. 
Prefeito deve é providenciar o mais urgente condições para a implantação das 
obras de infra-estrutura...existem muitos problemas de industrialização, 
sanitários e  quanto a mudança da feira livre. 

 

 

Existia na Câmara Municipal um conflito de interesses e de opiniões. Enquanto 

Noide Cerqueira reclamava que a industrialização não estava funcionando, outros 

vereadores como Antônio Carlos (membro da Arena) defendiam o momento glorioso 

vivido por Feira de Santana. Conforme afirma este vereador em Ata da 29º Sessão 

Ordinária realizada em 1º de novembro de 1971 

 
 
 (...) nós precisamos mostrar o nosso esforço para justificar que aqueles que 
se detém saibam que a Feira cresce porque quer crescer e ela tem o direito de 
crescer porque foi privilegiada por Deus e as forças humanas não deterão 
nosso desenvolvimento101.  

 

 

Havia um esforço para explicar o crescimento de Feira de Santana como uma 

atribuição divina, demonstrando que a cidade possuía uma vocação para o crescimento e 

que forças humanas representadas pela oposição- MDB, não conseguiriam conter o 

avanço feirense. No entanto, o processo de modernização trouxe consigo, não apenas 

belos frutos, mas aumentou os já existentes problemas de ordem urbana. Conforme 

Rossine Cruz: 

 
 

Desde 1970, o processo acelerado de industrialização criou descompasso 
entre o crescimento da capacidade produtiva e o crescimento das 
necessidades urbanas e rurais, particularmente no que se refere à melhoria 
das condições de vida de sua população. Os efeitos do processo de integração 
econômica se fariam sentir na modernização dos equipamentos urbanos 
públicos, comerciais e de serviços que, contudo, também não se 
manifestavam de forma espacialmente desconcentrada.102 

 

  

                                                 
101 Ata da Câmara nº 12- Sessão Ordinária de 31 de janeiro de a 24 de outubro de 1972.  Realizada em 1º 
de novembro de 1971. P.11 
102 CRUZ, Op. Cit. P. 307. 
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O autor corrobora a ideia do distanciamento existente entre o processo 

industrializante e a melhoria de vida da população. Como ele já havia defendido a 

desconcentração industrial que havia sido planejada pelo Estado- no momento de 

construção do CIS, continuou concentrada, já que as transformações urbanas e a 

modernização foram realizadas apenas neste setor, sem atender a população residente e 

a que imigrava, em busca de melhores condições de vida.  

A cidade tornou-se um pólo de atração populacional como afirma o vereador 

Servílio Alves Carneiro  

 
 
É a Feira de Santana, sem dúvida de qualquer espécie, uma das cidades do 
Brasil, que pelo seu crescimento abrupto e sempre intensivo, vem merecendo 
atenção e preferência de milhares de brasileiros que aqui chegam com ânimo 
de permanência e fixação.103  

 
 
De acordo com Rossine Cruz 

 
 
Em Feira de Santana em 1970 havia 32.209 habitantes naturais e residentes 
há menos de 10 anos no município. Isto significava 72% do acréscimo 
populacional ocorrido entre 1960 e 1970, sendo que 2/3 dos imigrantes 
haviam chegado entre 1966 e 1970. Nos anos 1970, chegariam mais 52.745 
novos imigrantes (52% do acréscimo populacional entre 1970 e 1980).104 

 

 

Este aumento populacional não foi acompanhado de melhorias na condição de 

vida da população pobre feirense, como explica Rossine  

 
 
Apesar de trazer maior dinamismo para a economia feirense, a nova indústria 
e os investimentos privados e públicos que a secundaram não foram 
acompanhados de proporcionais transformações nos indicadores sociais. E 
isto tem provocado o acúmulo da dívida social do município e em sua região 
de influência, com deterioração das condições de vida da população 
urbana.105 
 
 

Como a cidade não possuía estrutura física adequada para alocar os residentes e 

os que imigravam, a ocupação urbana aconteceu frequentemente, de modo irregular. Na 

tentativa de minimizar este problema, o poder estatal financiou a construção de diversos 

conjuntos habitacionais para atender este excedente populacional. 

                                                 
103 Projeto de Lei Nº 33/60, aprovado e discutido pela Sala de Sessões em 13/06/1960. 
104 CRUZ, Op. Cit..  p. 278 e 279 
105Idem p.276. 
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É necessário demarcar que estes não eram problemas circunscritos a esfera 

municipal, mas estavam sendo sentidos nacionalmente. Como propõe Dilvo Peruzzo a 

partir de 1964 os problemas habitacionais passam a ser mais expressivos, dada a 

insuficiente oferta de unidades habitacionais produzidas pelos órgãos responsáveis, 

Caixa Econômica Federal e o Instituto de Previdência106. Nesse sentido, com a tomada 

do poder através do golpe civil militar em 1964, apoiado por frações de classe 

dominante, o Estado visando legitimar a nova estrutura social, utilizou a política 

habitacional para consubstanciar a sua hegemonia. 

 

O Estado vê na habitação popular um meio que atende à demanda da moradia 
e ao mesmo tempo um meio de amenizar o conflito entre as forças produtivas 
e as relações de produção. Aliás, isso foi bem expresso no slogan 
amplamente divulgado nos primeiros tempos do movimento de 64: “Um 
proprietário a mais, um revolucionário a menos”.107 
 
 

Construir habitações populares era uma boa estratégia utilizada pelo Estado. 

Com tal artifício, este exercia um controle social eficaz, promovia a sensação de bem-

estar coletivo e incutia no imaginário da população a ideia de ascensão social, dada a 

nova condição que estavam vivenciando- proprietário de imóveis. 

 Perruzo também demonstra a outra “face” das habitações que foram financiadas 

pelo Estado não por bondade ou medidas de assistência social, mas com o objetivo de 

dinamizar a economia. O cenário econômico de 1964 era de estagnação monetária, 

assim a construção de casas populares foi uma das estratégias utilizadas pelo Estado 

para estimular as indústrias básicas, fornecedoras de construção civil, incorporar ao 

mercado de trabalho a mão de obra disponível, gerar renda e ofertas de empregos, que 

somados dinamizariam a economia, além de criar no imaginário social a ideia de 

crescimento acelerado no país em pleno golpe militar. 

Neste contexto, como afirma Dilvo Peruzo foram criados em nível federal o 

Plano Nacional de Habitação, o Banco Nacional da Habitação e o Serviço Federal de 

Habitação e Urbanismo e na conjuntura estadual, a Urbanização e Habitação da Bahia- 

URBIS. 

Conforme o Requerimento Nº 5/68 o governo municipal de Feira de Santana 

aliado ao Governo da União estabeleceu convênios com o Banco Nacional de 

Habitação, promovendo meios e incentivos às construções populares, objetivando, 

                                                 
106 PERUZZO, Dilvo. Habitação: Controle e Habitação. São Paulo: Cortez, 1984. 
107 Idem, p.39.  
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senão resolver, diminuir o grave problema da moradia que afligia às classes mais 

humildes. Ainda segundo este documento, estas casas não apresentariam requisitos de 

conforto, mas o mínino indispensável para que fossem habitadas. 

 Estas construções foram realizadas em sua maioria, em terrenos doados pelo 

poder Municipal a Habitação e Urbanização da Bahia- URBIS, tendo em vista o grande 

número de pessoas que viviam sem teto ou em acomodações sub-humanas, sem 

condição de conforto e fora dos padrões de civilização108. Outras habitações foram 

realizadas por meio do financiamento do Banco Nacional de Habitação- BNH e da 

Superintendência Federal de Habitação e Urbanismo- SERFHAU109. 

 O que observamos foi que apesar da veiculação nos jornais sobre a eficiência da 

URBIS e a felicidade do povo frente a este dinâmico trabalho110, houveram muitos 

problemas, pois estas casas construídas em sua maioria em regiões periféricas, não 

possuíam infra-estrutura adequada, ficavam em terrenos acidentados, onde havia 

dificuldade no transporte público, demonstrando que não foram elaboradas pensando no 

bem-estar social111. 

Como propõe Sandra Medeiros Santos, os conjuntos habitacionais construídos 

pelo governo municipal em aliança com o Banco Nacional de Habitação possuíam 

habitações pequenas, estruturas frágeis, precárias condições de saneamento básico, 

situadas em locais sem a mínima urbanização, entre outros112. Além disso, a autora 

afirma que existiram dois tipos de conjuntos habitacionais, aqueles destinados a 

população de baixa renda, construídos distantes das áreas centrais como o Feira V, Feira 

IX e Feira X e outros para a classe média como Morada das Árvores, Milton Gomes e 

Centenário113.  

 O problema destas habitações também era discutido na Câmara de Vereadores, 

o que gerava conflitos com a administração local. Em um destes debates Noide 

Cerqueira (MDB) criticou a falta de assistência da URBIS quanto ao fornecimento de 

água e terraplanagem em suas construções114.  

 Diante deste cenário, podemos perceber o distanciamento existente entre o 

discurso elaborado pelo Governo Municipal e as realizações que de fato aconteciam, 
                                                 
108 Projeto de Lei Nº 17/70 de 20 de junho de 1967, aprovado em 21/07/1967. 
109 Jornal Folha do Norte, Feira de Santana, Bahia. 16 de setembro de 1967.  P. 4. 
110 Jornal Folha do Norte, Feira de Santana, Bahia. 20 de setembro de 1969. P. 6. Ano 3153. 
111 Requerimento Nº 26/73, aprovado dia 29 de maio de 1973. 
112 SANTOS (2003), Op. Cit. 
113 Idem, p. 9. 
114 Ata da Câmara nº 14 de 31 de janeiro 1971 a 24 de outubro de 1972, realizada em 1º de outubro de 
1971.  
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pois mesmo que os meios de comunicação buscassem reforçar o papel interventor do 

Estado na organização espacial feirense, a população residente na periferia não estava 

sendo assistida por esses investimentos. 

 Ainda reportando a Rossine Cruz, em sua análise dos indicadores sociais 

feirenses, constata-se que entre 1960 e 1970 as ligações de água aumentaram de 7,6% 

para 13,4%, respectivamente, o que representa uma mínima elevação quando se trata de 

uma cidade considerada um pólo de atração populacional. O uso da energia elétrica em 

Feira de Santana também foi aumentado em larga escala dado as intensificações do 

setor industrial, onde em 1968 o consumo que era de 65,2% foi elevado para 980,1% 

em 1979. No entanto, quando se atenta para a quantidade de ligações elétricas constata-

se que houve um aumento de 25% em 1960 para 45,1% em 1970. O que também não é 

significativo quando se tem em vista as reais condições em que esse atendimento foi 

realizado e as áreas da cidade que foram beneficiadas. 

 Tendo em vista, a existência de 29 requerimentos discutidos na Câmara 

Municipal- entre os anos 1970 e 1971, exigindo a extensão da rede elétrica, é necessário 

que questionemos esse aumento de consumo de energia mencionado por Rossine Cruz. 

A grande maioria destes requerimentos referiam-se a bairros periféricos, conforme a 

seguir, Requerimento 115/68- extensão da rede de energia elétrica para bairro Caseb, 

Requerimento 65/68- luz para bairro Rua Nova, Requerimento174/71- luz para bairro 

Campo Limpo, Requerimento172/71- luz para bairro Tanque do Urubu, Requerimento 

170/71- luz para bairro Baraúnas e Galiléia, Requerimento133/71- luz para bairro 

Queimadinha, Requerimento 121/71- luz para Santo Antônio do Prazeres, 

Requerimento 88/71- luz para Chácara São Cosme, entre outros. 

O não atendimento a expansão da rede de energia elétrica era alvo de discussões 

não apenas dos requerimentos, mas também da coluna dos jornais. Em uma delas 

intitulada “Escuridão sem justificativa”, o redator afirmava que diariamente chegavam a 

sua redação queixas de pessoas do povo, moradores de diversas partes da cidade, contra 

o serviço de transporte coletivo, que servia mal à população, contra a lama e a 

buraqueira das ruas mas, principalmente contra os Black-outs que aos poucos a 

Prefeitura estava impondo a cidade. Para ele, a falta de luz era explicada pela não 

substituição das lâmpadas queimadas ou, o que parecia incrível, a retirada das lâmpadas 

dos postes, deixando a população na escuridão115.  

                                                 
115 Jornal Folha do Norte, Feira de Santana, Bahia. 7 de junho de 1977. P. 2. 
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Novamente, reportamos ao PDLI que delimita que o setor de energia a cargo da 

Coelba, apesar de não atender as necessidades do município, apresentava problemas que 

apenas o setor público poderia resolver. O mesmo acontecia no tocante aos serviços de 

abastecimento e distribuição de água e esgotos que estavam a cargo da Embasa116.  

Segundo este documento, permanecia em Feira de Santana, no que diz respeito 

ao sistema de esgotos sanitários, uma situação de precariedade. A sua inexistência 

obrigava o uso de fossas, que não obedeciam aos requisitos técnicos necessários à 

preservação da salubridade da cidade117. Conforme mostraremos, em uma matéria do 

Folha do Norte a rede de esgotos sanitários era vista como um grave, sério e angustiante 

problema, que estava se tornando desesperador. A saber  

 
 
Dos graves problemas da nossa terra é o mais grave e o mais sério. Abala a 
saúde da população, intranqüiliza os milhares de habitantes da Feira de 
Santana, e ao que parece não há perspectiva de ser solucionado tão cedo. As 
muriçocas estão atacando em alta escala. As águas podres estão estagnadas 
nas ruas. Tudo isso dependendo do esgoto. (...) Já não existe mais lugar para 
serem cavadas fossas. Se a situação perdurar por muito, vamos ter 
conseqüências trágicas. Vamos chegar mesmo à calamidade118.      

  

 

No que diz respeito ao abastecimento de água a situação não era diferente, já que 

esta faltava com freqüência na cidade de Feira de Santana. Vários são os requerimentos 

versando sobre este problema, Requerimento 53/69- exigindo solução quanto ao colapso 

no abastecimento de água, Requerimento 161/70- problemas no abastecimento de água, 

Requerimento 127/71- chafariz para o bairro Santo Antônio, dado a inexistência da 

água, Requerimento 112/71- falta de água no bairro Cidade Nova, Requerimento 84/71- 

água para o bairro Sobradinho, Requerimento 43/71- chafariz para o bairro Pedra do 

Descanso, Requerimento 28/71- chafariz para o bairro Barro Vermelho, Requerimento 

26/71- chafariz para o povo humilde do bairro Caseb, Requerimento 28/75 e 

Requerimento 29/77- falta água em vários bairros do município, causando enorme grita 

por parte dos usuários.  

O Folha do Norte também relatava este problema  

 
 
a população feirense não está vendo a água cair das torneiras, como era 
esperado, o líquido precioso. As críticas surgem, dia a dia, na boca do povo, 

                                                 
116 PDLI, Op. Cit. p. 15. 
117 Idem p. 16. 
118 Jornal Folha do Norte, Feira de Santana, Bahia. 16 de março de 1969. P. 4. Nº 3126. 
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que com entusiasmo e exagerada alegria, esqueceu-se do velho ditado: 
Alegria demais dura pouco (Folha do Norte, p.1)119.  

 

 

As exigências dos requerimentos e as queixas no jornal quanto a melhoria na 

distribuição de água, luz e provimento de esgotos demonstravam a precariedade destes 

recursos nesta cidade.  

Reiteramos que estes problemas eram recorrentes e obsoletos (no sentido de que 

eram antigos) em Feira de Santana, chegando a se perpetuar na década de 1990. De 

acordo com Ana Maria Carvalho Oliveira os apelos relativos aos problemas de infra-

estrutura na cidade, como a instalação de água encanada e esgotos na cidade, remontam 

desde a década de 1940120. O que apenas veio a ser solucionado, ao menos parcialmente 

no ano de 1957, quando foi inaugurado o sistema de água encanada, isso por que em 

lugares periféricos como a Queimadinha o abastecimento de água era feito 

manualmente, onde as pessoas se deslocavam até os chafarizes para encher suas latas 

d’água121. 

O que pode ser evidenciado neste requerimento a seguir: 

 

 

Solicitação de instalação de um Chafariz ou mesmo de uma torneira, com 
protetor, no centro do largo da Rua Estevam Moura- antiga Rua de Aurora- 
cujos moradores, que somam mais de uma centena, vivem sem água nem 
para beber, tendo que se deslocarem diariamente para o alto do Cruzeiro a 
fim de adquirirem uma lata de tão preciôso e difícil líquido. 
Justificativa: O largo do Tamarineiro, como é conhecido aquele local, 
dispôem hoje de 45 casas, residindo em cada uma média de 3 pessoas entre 
adultos e crianças, isso somado alcança um total de 135 almas que vivem 
com dificuldade até para matar a sêde diária como se vivessem em um 
daquelas vilas do agreste cearense, onde a falta de água é constante motivo de 
retiradas as ais tristes e não é justo que em nossa cidade  em pleno centro, 
ainda existam cenas como estas.122    

 
  

Como observamos, os problemas relativos a água eram grandes, carecendo de 

aguadeiros (pessoas que vendiam água para abastecer as residências) e da instalação de 
                                                 
119 Jornal Folha do Norte, Feira de Santana, Bahia. 6 de março de 1977. P. 1. Nº 3225. 
120 OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Cenários de uma cidade em tempos de 
modernização. Artigo publicado pela Universidade do Estado da Bahia. 
121 Esta informação foi colhida em conversas com a minha avó, que durante a década de19 60 e 1970 foi 
moradora do bairro Queimadinha. Em nossas conversas ela deixava claro que esse era o maior problema 
da Feira, principalmente para os pobres, que tinham que morar em lugares que não possuíam infra-
estrutura adequada, sem assistência de água encanada e redes de esgotos. 
122Requerimento 59/68, datado de 4 de junho de 1968 encontrado  no Arquivo Público da Câmara 
Municipal. 
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chafarizes, já que o seu abastecimento quando não era irregular, não acontecia. 

Constatamos que ainda nos anos 1990 esta situação continuava difícil de ser resolvida, 

merecendo destaque nos jornais, que afirmavam que o estado sanitário de Feira de 

Santana nas periferias era um dos piores possível, dado que a água usada nestas 

residências era retirada de locais como cisternas, lagos e riachos, locais que serviam 

para depósito de dejetos, urina e fezes123.    

Novamente reafirmamos que havia muitos requerimentos que versavam sobre 

serviços de água, energia e esgoto em diferentes bairros da cidade, exigindo iluminação 

elétrica como o bairro do Tomba (Requerimento nº 03/67), Sobradinho (Requerimento 

nº 17/71), Jardim Cruzeiro (Requerimento nº 66/71), Campo Limpo (Requerimento nº 

174/71), Caseb (Requerimento 112/68), Rua Nova (Requerimento 65/68), Queimadinha 

(133/71). Outros que requeriam água como Bairro Caseb (Requerimento nº 37/71), 

Sobradinho (Requerimento nº 84/71), Cidade Nova (Requerimento 112/71) entre outros. 

 Diante deste cenário, percebemos que os projetos de desenvolvimento urbano 

experimentados por Feira de Santana atenderam aos interesses dos industriais, 

comerciantes e dirigentes locais, excluindo a população pobre que imigrava e a 

residente (feirantes, moradores de periferias, camelôs, etc.) que acreditava numa 

melhoria de vida. O próprio discurso dos vereadores objetivava reforçar esta ideia, 

como observamos no Projeto de Lei 41/59 “O processo de industrialização, atualmente 

em curso (...) poderá nos levar a libertação econômica e proporcionar um nível de vida 

mais elevado ao nosso povo” 124. Verificamos a condução de um processo modernizador 

que se apresentava como universal, mas que se manteve concentrado. 

Como afirma Raquel Rolnik, a solução para os problemas urbanos não consiste 

apenas em dotar a periferia de melhoramentos urbanos, mas na construção de projetos 

que integrem a cidade, sem delimitação entre espaços dotados de infra-estrutura e locais 

em que estes não existem, aliando desenvolvimento e promoção de qualidade de vida 

para todos os habitantes125.  

 

 

 

 

                                                 
123 Jornal Feira Hoje, 16/06/1990- Domingo.  
124 Projeto de Lei Nº 41/69 assinado em nome da Comissão da Sala de Sessões. 
125 ROLNIK, Raquel. É possível uma política urbana contra a exclusão. Serviço Social e Sociedade. 
Editora Cortez, São Paulo, v.72, p. 53-61, 2002 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudar a cidade é reconhecer suas práticas, imagens, discursos e àqueles que 

resignificaram seu espaço. Como José D`Assunção Barros propõe a cidade deve ser 

entendida a partir das suas múltiplas imagens elaboradas a partir das suas necessidades e 

da própria sociedade que a constitui126. Para ele a cidade deve ser entendida a partir de 

uma perspectiva multifatorial, congregando aspectos como população, economia, 

política e cultura. 

Neste estudo compreendemos Feira de Santana sob este prisma e identificamos 

que sua História, sobretudo na década de 1970, é marcada por um surto 

desenvolvimentista empreendido pelo prefeito João Durval Carneiro. Neste momento, 

percebemos que o ritmo de mudanças na cidade se deu de forma mais acelerada, visto 

que a industrialização desencadeou um aumento populacional e criou a necessidade de 

um reordenamento urbano. Daí a justificativa para adoção do Plano de 

Desenvolvimento Local Integrado-PDLI e do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano.  

Estes projetos elaborados na gestão de João Durval Carneiro, somados a 

construção do Centro Industrial do Subaé- CIS, constituíram a base do seu discurso e 

transformaram a sua imagem, identificado com promotor do desenvolvimento feirense. 

Analisar os seus discursos é resgatar uma memória da cidade que se quer marcada pelo 

desenvolvimentismo, que pode ser explicada a partir de uma conjuntura nacional que 

apoiava e financiava estas transformações.  

Em suas falas o prefeito sempre ressaltava que o povo se beneficiaria com esta 

onda industrializante. Sua intenção era usar o discurso para tornar a sua fala uma 

verdade. E é partindo desta suposta verdade que questionamos seus feitos, os interesses 

e as suas motivações políticas. Também mapeamos a diferença entre as propostas de 

João Durval Carneiro e a realidade circunscrita a cidade, numa tentativa de visualizar as 

imagens que se tornaram representações sociais. 

Quando recorremos aos projetos que foram elaborados para Feira de Santana 

como o PDLI e o Plano Diretor de Desenvolvimento, verificamos a construção de um 

modelo imposto à cidade, idealizada a partir de uma representação de desenvolvimento 

e urbanidade.  

                                                 
126 BARROS, José D`Assunção. Cidade e História. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2007 
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 Ao analisamos Feira de Santana a partir de sua estrutura interna, 

compreendemos como a ideologia desenvolvimentista de João Durval Carneiro ditou a 

disposição e ocupação da cidade. Percebemos isto através dos projetos de 

reordenamento urbano desenvolvidos em sua gestão, que objetivavam reorganizar a 

estrutura urbana do município de acordo com o processo de industrialização que estava 

em curso. Como analisamos no segundo capítulo havia um modelo de cidade que se 

queria instaurar, que somada a ideia de planejamento conferia um substrato de 

modernização a Feira de Santana. O que constatamos foi a existência de um abismo 

entre as representações e a realidade que se observava cotidianamente. 

Nosso objetivo foi demonstrar que estas imagens mesmo idealizadas conferiam 

um aspecto importante para análise da conjuntura urbana feirense. Isto porque as 

representações tornam-se substratos para a construção dos discursos dos dirigentes 

políticos e povoam o imaginário social dos habitantes da cidade, perpetuando-se em sua 

memória e elaborando a História de Feira de Santana.  

Aliado a isto, buscamos mostrar os resultados da política urbana 

desenvolvimentista do prefeito João Durval Carneiro, que não se expandia a toda a 

cidade como ele discursava, mas a uma parte dela, enquanto as habitações da parcela 

empobrecida encontravam-se sem infra-estrutura adequada de moradia, saneamento 

básico, fornecimento de luz e água. Nossa intenção foi questionar o modelo de 

desenvolvimento que estava sendo imposto, identificar as classes que estavam sendo 

beneficiadas com essas mudanças e quais problemas enfrentados pela cidade naquele 

momento. 

Como a imprensa local possuía aliança política com o prefeito João Durval 

Carneiro, eram recorrentes nos jornais congratulações a postura política e ao 

desenvolvimento promovido por este na cidade. Os problemas relacionados a dinâmica 

espacial, como água, luz ou esgotos sanitários, quase não apareciam e quando 

mostrados, havia sempre a justificativa de que as verbas municipais eram pequenas (de 

fato eram) para que estes problemas fossem solucionados imediatamente. Verificamos 

que apesar da política do prefeito João Durval Carneiro estar assentada na promoção de 

desenvolvimento, este não atingiu igualitariamente a cidade. 

A industrialização permitiu mudanças no espaço feirense, como o 

desenvolvimento de um novo ramo na economia, ampliação do número de habitações 

populares, maior oferta de emprego, aumento na distribuição dos serviços de infra-

estrutura. Entretanto, a economia destas indústrias ficou dependente do norte, do sul, do 
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sudeste e do capital estrangeiro, as habitações apresentavam uma estrutura precária e a 

distribuição de serviços como água e luz eram muito irregulares. Assim, constatamos 

não apenas o distanciamento entre as propostas do prefeito e a realidade da cidade, mas 

o uso do discurso como uma verdade social. 

Esta é uma pesquisa inicial, que não se encerra aqui, mas que indica caminhos 

para compreender uma parte da História da cidade de Feira de Santana, que antes de 

tudo, é um espaço de lutas, apresenta práticas e representações próprias que determinam 

a vida social, mas que podem também ser resultado delas. 
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