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RESUMO 

 

 

O presente texto analisa os discursos jornalísticos sobre a implantação e 

desenvolvimento do Centro Industrial do Subaé (CIS) no período correspondente a 1965-

1975. Na seqüência, através das mesmas de fontes impressas periódicas (os jornais) 

problematiza discursos recorrentes nos jornais impressos encontrados: A questão da 

modernidade e do progresso. Para a imprensa e o executivo local o resultado da equação, 

Feira de Santana mais Centro ou Pólo Industrial seria a inserção da cidade na modernidade. A 

pesquisa utiliza os jornais locais: “Folha do Norte” e “Feira Hoje” e os analisa a partir do 

conceito de Formação das Modalidades Enunciativas, do filósofo francês Michel Foucault. 

Dialogamos com alguns recursos da História Social e outras proposições dos estudos sobre 

análises do discurso. 

 

 

Palavras chave: Centro Industrial Subaé, Jornais, Discursos, Modernidade e Progresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

This paper analyzes the journalistic discourses on the implementation and development of the 

Industrial Center Subaé (CIS) in the corresponding period in 1965-1975. Subsequently, 

through the same sources printed periodicals (newspapers) discusses recurring discourses 

found in newspapers: The question of modernity and progress. To the press and local 

executive the result of the equation, Feira de Santana Centre more or Industrial Pole would be 

the inclusion of the city in modernity. The research uses the local newspapers: “Folha do 

Norte” and “Feira Hoje” and analyzes from the concept of formation of enunciative 

modalities, the French philosopher Michel Foucault. Dialogued with some features of the 

Social History of propositions and other studies of discourse analysis. 

 

 

Keywords: Industrial Center Subaé, Newspapers, Speeches, Modernity and Progress 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

As décadas de 1960-70 são assaz peculiares na história contemporânea brasileira. 

Nesses anos ocorreram: o golpe Civil/Militar, cerceamento das liberdades individuais e de 

imprensa, a mudança no perfil demográfico da população, onde esta passou a ser 

majoritariamente urbana pela primeira vez e, o “Milagre Brasileiro” apenas para citar alguns 

exemplos. O país também viveu um importante período de efervescência cultural, com os 

festivais da juventude a ascensão do movimento Tropicalista e da Jovem Guarda. 

O Golpe Civil/Militar foi o responsável pela implantação de um regime de exceção no 

Brasil. A gênese da ditadura deu-se numa improvável união das mais diversas frentes 

políticas. Afirma Reis Filho
1
 

Grande parte dos políticos e militares, aderentes de última hora a proposta de 

derrubar Jango, desejavam assim circunscrever a intervenção militar. Outros no 

entanto, queriam uma limpeza mais funda. Assim as eleições previstas para 1965 e 

1966 não dariam chance para os agora vencidos recobrarem suas posições.[...] Tais 

perspectivas (alternativa internacional-liberal) tinham sido elaboradas no âmbito do 
Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais – IPES, uma organização que reunia 

lideranças civis e militares e que desempenhara um importante papel na vitória do 

golpe2 

 

O texto nos apresenta que, a articulação do golpe militar foi ensejada por diversos grupos 

sociais. Podemos citar os militares, o empresariado paulista, as igrejas cristãs e grupos 

políticos diversos. Implantado o novo regime político as práticas comuns a ditaduras 

passaram a ocorrer. 

A quebra da liberdade de imprensa foi um dos fatores comuns nos regimes políticos 

não democráticos. Os impressos e em especial os jornais tornam-se fontes privilegiadas para o 

estudo sobre esses períodos. Primeiro porque muitos deles encontravam formas de burlar os 

mecanismos de censura, e esse é um campo de estudo ainda pouco explorado na historiografia 

brasileira
3
. Outro fator que nos causa simpatia por esse tipo de fonte são os discursos 

utilizados pelos jornais para legitimar e „publicizar‟ os regimes. Seria simplismo nosso supor 

                                                             
1 REIS FILHO, Daniel Aarão. Ditadura Militar, esquerdas e sociedade. Jorge Zahar editor, Rio de Janeiro: 

2002 
2 REIS FILHO, Daniel Aarão Op Cit p. 34-5 
3Nas pesquisas para escrita do texto destacamos: CAROCHA, Maika Lois. “A censura musical durante o regime 

militar (1964 – 1985)”. IN: História: Questões e Debates, nº 44. Editora da UFPR: Curitiba, 2006. pp. 189 – 211 

FICO, Carlos. “‟Prezada censura‟: cartas ao regime militar”. IN: TOPOI, nº 5. Rio de Janeiro, Set. 2002. pp. 251 

– 286.  

RIDENTI, Marcelo. “Artistas e intelectuais no Brasil pós-60”. IN: Tempo Social, vol. 17, nº 1. São Paulo, 2004. 

pp. 81 – 110. 



que a oposição veemente ou o apoio irrestrito eram os únicos caminhos tomados pela 

imprensa. Essas relações eram muito mais difusas do que possa parecer.  

Sendo assim nossa primeira inquietação foi: De que forma a imprensa em Feira de 

Santana posicionou-se em relação ao projeto político civil/militar? Sobre o posicionamento 

dos jornais impressos no contexto de formação de opinião, entendemos esse veículo de 

comunicação a partir do conceito foucaultiano de formação das modalidades enunciativas
4
, 

que de acordo com o autor estas são: “Descrições qualitativas, narrações biográficas, 

demarcação interpretação e recorte de signos, raciocínios por analogia e dedução, estimativas 

estatísticas, verificações experimentais e muitas outras formas de enunciados...” 
5
 

Essas modalidades enunciativas partem de autores específicos e que tem objetivos 

dados. Foucault apresenta essas características ao discurso médico, que a partir do século 

XIX, com a consolidação do trabalho industrial, e a necessidade de saúde para a crescente 

mão-de-obra operária, adquire status de utilidade pública e verdade inquestionável. Qual é por 

tanto o local de onde parte a autoridade desses médicos? O hospital, local de observação 

constante, codificada e sistemática.  

Este estudo utiliza o conceito foucaultiano para compreender a posição adquirida pelos 

jornalistas e jornais impressos durante o século XX. Mesmo em situações em que a liberdade 

da imprensa é cerceada, como denota o recorte temporal desse texto, os regimes ditatoriais 

não colocam em xeque a necessidade da imprensa. Agem para sujeita-la, mas também se 

utilizam dela pelo status que possuí e pelo caractere de verdade que lhe é atribuído.  

Semelhante aos médicos no século XIX a imprensa, na centúria passada tem no seu 

discurso a pretensão da verdade e do julgamento para o que é, e o que não é, informação de 

utilidade pública. Por isso, é espaço propagador das obras estatais e das necessidades 

mundiais. A partir dessa compreensão surgiu o questionamento que norteou a pesquisa: Já 

que, em alguns casos a imprensa trabalha como promotora das ações políticas, que propostas 

sociais a imprensa de Feira de Santana defendeu no período? 

O instrumento de comunicação de valores exercido pelos regimes de exceção,  no caso 

de Feira de Santana a partir do final da década de 1960 e início da década de 1970 é a 

instalação de um Centro Industrial nas zonas sul e leste da cidade e esse é um argumento da 

imprensa e do poder público local. O presente trabalho discute portanto, as políticas de 

                                                             
4FOUCAULT, Michel. “A formação das modalidades enunciativas” p.56-61 In: Arqueologia do saber; trad. 

Luiz Felipe Baeta Neves. 7 ed. Forense Universitária, Rio de Janeiro: 2008 
5 Idem Ibdem p. 56 



implantação do Centro Industrial do Subaé – CIS como elemento fundamental de um discurso 

de modernidade para a cidade. 

Sobre esse discurso para modernidade nos diz Foucault
6
: 

Suponho que em toda sociedade a produção do discurso é simultaneamente 

controlada, selecionada, organizada e redistribuída por um certo número de 

procedimentos que têm por papel exorcizar-lhe os poderes e perigos refrear-lhe o 

acontecimento aleatório, disfarçar sua pesada e temível materialidade.7 

 

Para o autor os discursos controlam, selecionam, organizam e redistribuem as informações, 

em muitos casos disfarçam as realidades mais temíveis. Buscar, ou promover o „Progresso‟ e 

„Modernidade‟ em Feira de Santana foi, objetivo do poder público municipal e dos veículos 

de imprensa com intuito de reforçar sua própria existência. A busca por esse ideal moderno é 

também a busca por consolidar seu papel no estabelecimento da sociedade local. 

 O referido autor ainda afirmará que: 

O discurso [...] não é simplesmente o que manifesta (ou esconde) o desejo; é 

também aquilo que é objeto de desejo e porque – e isso a história desde sempre o 

ensinou – o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 

dominação, mas aquilo pelo qual e com o qual se luta, é o próprio poder de que 

procuramos assenhorear-nos.8 

 

 

Os veículos de imprensa do período, e fontes com as quais se construiu esse estudo 

foram os jornais: Folha do Norte e Feira Hoje. O primeiro tradicional impresso local e o 

segundo, nascido no período deste estudo (1970) e ambos, diretamente engajados na defesa do 

modelo industrial, como responsável por sanar os problemas socioeconômicos da cidade. 

Dividimos o texto da seguinte maneira: O primeiro capítulo discute o contexto de 

Feira de Santana nas décadas de 1960-70. Busca recuperar alguns elementos do cotidiano 

local, bem como evidenciar o contexto no qual, os discursos sobre modernidade e progresso, 

em que estão inseridas as obras de criação do pólo industrial, foram gestados. O CIS não era o 

único signo sobre a modernidade a qual os jornais se referiam.  

 O segundo capítulo trata da implantação do Centro Industrial e destaca a interação em 

Feira de Santana entre o poder executivo e a imprensa na tentativa de convencer a população 

dos áureos anos a que teriam acesso graças à modernizante industrialização. Analisa também, 

os argumentos utilizados pelos jornais na construção do progresso para Feira de Santana e 

também destaca as vozes que os grupos hegemônicos locais tentaram calar. Demonstra o 

prejuízo que o signo industrial trouxe a um grupo específico da população feirense. 

                                                             
6
 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collége de France pronunciada em 2 de 

dezembro de 1970, trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio Edições Loyola, São Paulo: 1996 
7FOUCAULT, Michel Op Cit p. 8-9 
8FOUCAULT, Michel Op Cit p.10 



 O presente trabalho portanto elege a implantação do CIS, seu preparo anterior e as 

conseqüências mais imediatas de seu funcionamento como o: 

Fazer aparecer, em sua pureza, o espaço em que se desenvolvem os acontecimentos 

discursivos não é tentar restabelecê-lo em um isolamento que nada poderia superar; 

não é fechá-lo em si mesmo; é tornar-se livre para descrever, nele e fora dele, jogos 

das relações9 

 

Este texto não propõe apenas restabelecer os discursos das décadas anteriores acerca da 

industrialização e do CIS, nem torná-lo hegemônico ou absoluto. Antes busca descrevê-lo e 

perceber os jogos das relações institucionais, políticas e antes de tudo humanas, responsáveis 

por sua legitimação e pelas tensões para seu estabelecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Idem,  2008 p.33  



1. FEIRA DE SANTANA NOS ANOS 1965-1975: Cotidiano, Política e 

Indústria. 

 

 

Esse capítulo propõe uma revisão sobre as décadas de 1960-70 da cidade de Feira de 

Santana. Nota-se no século XX feirense, uma grande preocupação em propagar a ideologia de 

uma jornada natural da cidade em direção a modernidade e o progresso. Apoiado numa 

bibliografia já produzida sobre o período apresenta alguns aspectos dos espaços urbanos 

ocupados na cidade, modificações estruturais nesses lugares para atender as demandas de 

grupos privilegiados socialmente, e por fim os caminhos da industrialização no estado da 

Bahia. 

 

 

1.1 Espaços de sociabilidade: Transito e Urbanismo em Feira de Santana 

 

A modernidade e o progresso, ideais divulgados pelas classes dominantes de Feira de 

Santana, eram bem mais que uma disputa ideológica e política, sobre qual grupo comandaria 

o executivo local e seria o promotor da desejada apoteose. Influenciados pelo regime militar 

onde a indicação para prefeitura, diminuiu a influência política dos grupos locais e, passou a 

ocorrer seguindo orientações dos militares, o raio de ação dos líderes locais foi reposicionado 

a uma discussão sobre qual modelo mais adequado a urbanização da cidade. 

 Esses grupos desejavam o que Rolnik chamou de: “[...] regulamentos e organizações 

que estabelecem uma certa ordem na cidade definindo movimentos permitidos, bloqueando 

passagens proibidas.”
10

 De acordo com a autora, as relações da paisagem urbana são 

fenômenos historicamente construídos por grupos e não frutos da sedimentação gradual dos 

indivíduos. 

 A regulamentação das práticas no espaço urbano local foi proposta pelo Código de 

Posturas municipal de 1967. O quarto capítulo, que trata sobre o trânsito público assevera: 

 

 

 

 

 

                                                             
10 ROLNIK, Raquel. O que é uma cidade. São Paulo, Brasiliense: 2004 p. 19 apud: OLIVEIRA, Ana Maria C. 

dos S. “Cidade Comercial celeiro do Progresso” In: Feira de Santana em tempos de modernidade: Olhares, 

imagens e práticas do Cotidiano. Recife, UFPE: 2008 



Capítulo IV 

Do Trânsito Público 

Art 86 – O trânsito, de acordo com as leis vigentes é livre, e sua regulamentação tem 

por objetivo manter a ordem, a segurança e o bem estar dos transeuntes e da 

população em geral. 

Art 87 – É proibido embarcar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de 

pedestres ou veículos nas ruas, praças, passeios, estradas e caminhos públicos, 

exceto para efeito de obras públicas ou quando exigências policiais determinarem11. 

 

A lei municipal propunha, portanto, que o trânsito deveria ocorrer livremente e criminaliza 

ações que impeçam o tráfico. 

 A cidade possuía uma frota considerável de veículos. Os dados mais próximos ao 

recorte desse estudo são da década de 1950 e apontam para Feira de Santana: “175 

automóveis, 17 ônibus, uma ambulância, 33 vagões na estação e 348 caminhões”
12

 O que nos 

indica a grande presença de veículos de carga registrados como pertencentes a Feira de 

Santana. Em seu estudo sobre o cotidiano da cidade nas décadas de 1950-60 Oliveira
13

 indica 

que nem todos esses veículos pertenciam a feirenses já que, pela zona de entroncamento na 

qual a cidade estava inserida, ter um carro com registro de Feira de Santana possibilitava 

certas vantagens. 

 Os tipos eram dos mais variados. Como evidencia a Figura 1. E por conta desse 

contingente intenso tornou-se necessário a cidade preparar-se para melhorar o fluxo de 

automóveis. Esse preparo aconteceu através do: alargamento das avenidas, construção de 

casas com espaço para guardar os carros e numa reeducação espacial do centro da cidade, 

através das instruções jornalísticas
14

. Essa reordenação do centro da centro da cidade 

resultaria no fim da década de 1970, no deslocamento da Feira local, do centro para um local 

apropriado e salubre no entendimento dos jornalistas: o Centro de Abastecimento. 

 

                                                             
11FEIRA DE SANTANA, Prefeitura Municipal. Lei 518, de 6 de janeiro de 1967 Código de Posturas do 

município de Feira de Santana p. 22 
12 POPPINO, Rollie E. Feira de Santana. Itapoã, Salvador: 1968 p. 215 
13OLIVEIRA, Ana Maria C. dos S. “Cidade Comercial celeiro do Progresso” In: Feira de Santana em tempos 

de modernidade: Olhares, imagens e práticas do Cotidiano. Recife, UFPE: 2008 p. 107  
14 OLIVEIRA, Ana Maria C. dos S. Op Cit p. 104-115 

 



 
Figura 1: Carros em Frente ao fórum Filinto Bastos15 

 

Nesse período pode-se identificar também uma das grandes batalhas dos jornais locais. 

As feiras, tradições culturais locais muitas vezes descumpriam o artigo 87 do trânsito público 

porque “embaraçavam ou impediam o livre trânsito de pedestres e veículos” nas ruas da 

cidade. O código de posturas municipal também combatia aqueles que descumpriam as 

orientações do artigo 89, entre elas: “IV – amarrar animais em postes, árvores, grades ou 

portas”
16

 

 As Feiras e o comércio ambulante eram responsáveis por tencionar as relações entre o 

“padrão urbano moderno” da cidade e a prática arraigada na formação de muitos feirenses. 

Em primeiro lugar porque, nem todos se adequavam aos novos espaços criados pelo poder 

executivo, ou tinham condições de arcar com os impostos locais. Em segundo lugar porque a 

experiência da maior parte daqueles indivíduos com a cidade e como se portar nela era 

bastante divergente dos planos governamentais. 

 Utlizando-se de um fragmento da obra de Muniz Sodré, que narra o contexto feirense 

de 1964, o trabalho de Larissa Pacheco
17

 indica a visão dos setores públicos locais sobre essa 

disputa de espaço e o novo modelo urbano de Feira de Santana: “Os modos de vida locais, a 

cultura do gado, a arte, a movimentação política juvenil é renegada e condenada por este 

símbolo da aplicação da ideologia que deu sustento ao regime militar.”
18

 

                                                             
15 Forúm Filinto Bastos no fim da década de 1960 <http://oliveiradimas.blogspot.com.br/2013/06/forum-filinto-

bastos.html> acessado em 22 de julho de 2013. O autor do blog credita a foto a Elydio Azevedo 
16 Código de Posturas do município de Feira de Santana p. 23 
17 PACHECO, Larissa Penelu Bitencourt. Trabalho e costumes de feirantes de alimentos: pequenos 

comerciantes e regulamentações do mercado em Feira de Santana (1960/1990). UEFS, Feira de Santana: 2009 
18 PACHECO, Larissa P B. Op Cit p. 118 

http://oliveiradimas.blogspot.com.br/2013/06/forum-filinto-bastos.html
http://oliveiradimas.blogspot.com.br/2013/06/forum-filinto-bastos.html


 Apesar da conseqüência deste conflito vir a ocorrer apenas em 1977 – a inauguração 

do Centro de Abastecimento, e portanto após o recorte deste trabalho, identificamos os 

primeiros conflitos, que segundo a bibliografia
19

, disputavam os novos padrões de espaço, 

higiene e economia do período na cidade princesa. Entretanto, a Feira não foi o único objeto 

da preocupação e ação dos grupos dirigentes de Feira de Santana. 

Para a historiografia local, o momento entre as décadas de 1960-70 pode ser 

considerado, como um período de intensa modificação espacial dentro da cidade. Como 

destacado anteriormente, novos espaços e atores da cena histórica surgem e, por  conseguinte, 

torna-se necessário, reorganizar a divisão espacial, social e política da cidade. Isso ocorreu 

principalmente no centro da urbe. Àquela altura, formado principalmente pela Rua Senhor dos 

Passos (atual Avenida Senhor dos Passos), pela Rua do Meio (Marechal Deodoro) e pela Rua 

Direita (Conselheiro Franco). 

 Esses espaços, que nos anos entre 1940-50 abrigavam majoritariamente residências
20

, 

a partir da década de 60 do século XX, passa a atrair investidores para a construção de pontos 

comerciais. Essa mudança, também foi influenciada pela construção dos conjuntos 

habitacionais, que tenderam a margear a construção de casas da população na cidade e 

“limpar” o centro urbano local. 

 Em um artigo produzido em 2008, Maria Carolina da Silva
21

 afirmou que essa 

transformação do espaço habitacional em espaço comercial contribuiu para o decréscimo das 

atividades de meretrício. Além disso, o fortalecimento de um discurso moral contribuiu para a 

degeneração discursiva cada vez mais acentuada, da profissão; afirma a autora:  

Os discursos que perpassaram a modernização estavam alicerçados pela moral 

burguesa responsável pelo processo de estruturação do ideal de mulher, como 

mulheres honestas e desonestas, como parâmetro para vigiar e controlar a 

organização social feirense. Assim, o uso da categoria de análise Gênero se faz 

necessária para desconstruir relações entre os sexos pautados em hierarquias e 

noções dicotômicas, bem como o uso da oralidade para contemplar vozes que ficam 

excluídas da História Tradicional22 

 

Além de apontar como essa relação de „certo‟ e „errado‟ em relação às práticas femininas que 

foi construída, a autora, nesse excerto, dá conta do tipo de fonte, utilizado em sua produção, 

para obtenção de elementos do passado a fim de construir a narrativa. 

 Identificamos uma alteração no cotidiano da prostituição no centro de Feira de 

Santana. Novamente Silva discute sobre o desaparecimento do espaço prostíbulo:  
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O convívio entre os locais do meretrício e o local onde as mulheres de família 

transitavam eram os mesmos no espaço público. Porém, com o reordenamento 

espacial, que objetivava modernizar a cidade, já não era possível o convívio tão 

próximo entre essas famílias e os prostíbulos. 

No período em estudo as modificações espaciais começaram a acontecer ocorrendo a 

desteritorialização dos estabelecimentos que mantinham o meretrício em sua maioria 

nos becos e das ruas principais do centro da cidade; resistiram poucos redutos do 

meretrício nesses locais, como no Beco da Energia.23 

 

O agora espaço das relações comerciais de pessoas e famílias de bem, não deve ser 

compartilhado com prostitutas. Isso, não fez com que escasseasse a procura pela prostituição, 

mas a forma de conseguir o serviço, e a clientela tornou-se diferente. Reforça essa assertiva o 

depoimento de uma das fontes do trabalho de Silva aqui, transcrito: “– naquela época era 

muito bom o prostíbulo, viu? vinha advogado, vinha só home, home da elite. Hoje num presta 

mais não, hoje, hoje só aparece o que não presta. Mas antigamente só era coisas boa.”
24

Para 

dona Leuma, proprietária de um prostíbulo no beco da energia, a perseguição prostituição no 

centro da cidade afastou os bons clientes e possibilitou a chegada de “homens que não 

prestam”. 

A modificação residencial e comercial do espaço na cidade produziu modificações no 

público consumidor da prostituição. Entretanto essa não foi à única mudança que ocorreu na 

cidade, nos anos entre 1965-75. Além do espaço, ruas, Feira e prostíbulos; os atores políticos 

locais desempenharam diferentes papéis na elaboração dos projetos executivos para a cidade. 

Adversários políticos dentro dos grupos políticos locais foram removidos, e novos líderes 

articulam mais projetos modernizantes para a cidade. 

 

1.2 Política  

 

As relações políticas existentes em Feira de Santana carregavam heranças das relações 

clientelistas do começo do século. Antes do golpe de 1964 o poder político era disputado, a 

nível nacional, pelo PSD, PTB e pela UDN promovendo em ambos o desejo de minar as 

respectivas influências políticas. Em Feira de Santana, no período discutido por esse estudo 

temos a seguinte divisão cronológica de chefia do executivo: Joselito Amorin (1964-1967), 

João Durval Carneiro (1967-1971), Newton Falcão (1971-1973) e José Falcão (1973-1977) 
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Sobre a Bahia e sua adesão ao golpe civil/militar de 1964 o trabalho de Diego Corrêa
25

 

nos aponta certa simpatia dos grupos políticos locais com o novo governo pois: 

 Bahia se curvou, ou melhor, parte de seus grupos dominantes e oligárquicos 

aderiram prontamente à nova combinação política nacional, cabendo a esses o papel 

de difusores de um novo regime que viria pós-golpe. Mesmo a configuração do 

governo Estadual se modificou em um novo acordo político. Lomanto Jr., que 

desenvolvia um governo próximo das proposições reformista de João Goulart, ficou 
sem alternativas, sendo forçada sua adesão aos golpistas [...]26 

 

Segundo o autor, não havia opção política ao governador Lomanto Jr. a não ser aderir a 

„revolução‟ além disso, modificaram-se as configurações políticas e institucionais na Bahia. 

 Em Feira de Santana a implantação do regime Militar em abril de 1964 significou a 

deposição do então prefeito Francisco Pinto. Este permaneceu ainda reticente sobre o “fim” 

de sua liderança no executivo municipal: 

 O prefeito, juntamente com outros sujeitos, planejava uma aliança da guarda 

municipal com o Tiro de Guerra para resistir ao golpe, o que não aconteceu. Pinto 

tinha por intenção fortalecer uma resistência regional para ajuntar-se com o governo 

federal, sendo forçado a desistir depois da notícia do abandono do presidente da 
capital federal.27 

 

Francisco Pinto, mesmo não sendo o único, era por tanto a representação em Feira de Santana 

do projeto político combatido pelos grupos sociais responsáveis pelo golpe. Por isso a maior 

parte das elites políticas feirenses não pestanejou em minar a influência deste dando-lhe a 

opção entre a renúncia e a cadeia. 

 O principal grupo político local após 1964 foi a UDN. De lá saiu o sucessor do antigo 

prefeito Francisco Pinto, o senhor Joselito Amorin – vereador udenista, posteriormente o 

partido fez João Durval, Newton Falcão e José Falcão (este último do MDB o primeiro do 

ciclo das oposições em Feira de Santana) prefeitos da cidade. Por conta de manobras políticas 

federais, que visavam aparentar uma reaproximação a democracia, no ano de 1965 através do 

AI 2, fora criado o bipartidarismo no Brasil onde a Aliança Renovadora Nacional – ARENA 

representava a política aliada ao regime e o Movimento Democrático Brasileiro – MDB 

sugeria a oportunidade de oposição ao regime. A história nos mostrou o quanto essa 

democracia era falsa. É oportuno lembrar que elementos como: liberdade de imprensa, livre 

expressão entre outros foram suprimidos naquelas décadas. Não obstante, as décadas de 1960-

70 são o período de hegemonia dos antigos grupos udenistas em Feira de Santana agora sob 

signo do partido ARENA. 
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É na gestão de João Durval Carneiro que atitudes mais efetivas são tomadas a fim de 

promover o desenvolvimento industrial da cidade. Neste momento são produzidos o Plano de 

Desenvolvimento Local Integrado – PDLI que norteava as futuras ações públicas para a 

cidade. Constava no plano a construção em áreas periféricas de novos conjuntos 

habitacionais, pontuais obras de infraestrutura
28

 local, e o desenvolvimento sistemático de um 

espaço para atrair indústrias criando assim um pólo industrial local. 

 Posterior a João Durval, Newton Falcão contava com a expectativa de grande parte 

dos grupos industriais no sentido da manutenção da abertura ao diálogo desses segmentos 

com a prefeitura, prática costumaz do antigo gestor. Entretanto, gradativamente a gestão de 

Falcão foi “truncando”
29

 sua relação com os grupos industriais, com o grupo político de João 

Durval e com o governador Antônio Carlos Magalhães: 

Embora existam versões distintas sobre as motivações desses conflitos internos, que 

assumiram a forma pública de atritos entre a gestão de Newton Falcão e o governo 

estadual de Antonio Carlos Magalhães (1971-1974), é possível estabelecer que um 
dos seus efeitos mais diretos foi “truncar” a institucionalização dos interesses 

industrializantes. 

Efetivamente, pelo menos, desde meados de 1972, a relação conflitiva entre o 

prefeito N. Falcão e João Durval Carneiro assumiu conotação pública. A divergência 

tornou-se aberta à medida que se configurou o boicote sistemático, por parte dos 

vereadores da Aliança Renovadora Nacional (ARENA), sob direção de J. D. 

Carneiro, do encaminhamento de projeto do executivo que o autorizaria a contrair 

empréstimo de até Cr$ 5.000.000,00, para execução de obras consideradas urgentes 

pela prefeitura30 

 

É também na gestão de Newton Falcão que o projeto do Centro Industrial é minado de 

diversas formas dentro da Câmara Municipal. A família Falcão, segundo Monteiro, rivalizava 

dentro do ARENA com o grupo político do governador Antonio Carlos Magalhães. Além 

disso, os anteriores aliados „durvalistas‟ passaram a boicotar Falcão para que os méritos do 

CIS não recaíssem sobre o mesmo. As ações modernizadoras da cidade na época: obras de 

infraestrutura, projetos de esgoto, implantação da universidade e consolidação do parque 

industrial seriam atribuídas ao governo local
31

. Isto nos possibilita ver que, mesmo dentro do 

mesmo partido político, e de um mesmo projeto político, as disputas pelo poder e prestígio 

ocorriam.  

 Uma das formas de angariar cada vez mais influência era a posse, ou o 

posicionamento destacado dentro dos veículos de imprensa locais. Esta pesquisa nos 
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possibilitou descobrir nomes como Hugo Navarro, Raymundo Pinto, Auréo Filho entre 

outros. Estes diretamente envolvidos nas esferas políticas locais como: vereadores, e 

secretários políticos municipais, possuíam como atividade, além da política o trânsito e 

prestígio dentro dos jornais. 

 Sendo assim colocavam em prática um ritual de legitimação de suas falas através de 

suas ações representando o município e da publicização destas, através discursos jornalísticos 

pois: 

O ritual define a qualificação que devem possuir indivíduos que falam (e que, no 

jogo do diálogo, na interrogação, na recitação, devem ocupar determinada posição e 

formular determinado tipo de enunciados); define gestos, os comportamentos, as 

circunstâncias e todo o conjunto de sinais que devem acompanhar o discurso: o 

ritual fixa, por fim, a eficácia suposta ou imposta das palavras, o seu efeito sobre 

aqueles a quem eles se dirigem, os limites do seu valor constrangedor. Os discursos 

religiosos, jurídicos, terapêuticos, e em parte também os políticos [e porque não 
dizer o jornalístico, no século XX?] não são dissociáveis desse exercício de um 

ritual que determina para os sujeitos falantes ao mesmo tempo, propriedades 

singulares e papéis convenientes32 grifo nosso 

 

Os rituais da ação política e da publicidade dessas ações pelos jornais, objetivaram consolidar 

os papéis dominantes, tanto dos políticos como dos jornalistas como emissores de discurso, e 

propagadores do ritual além de atores dentro da peça política. Esse ritual de agir e divulgar foi 

responsável pelo fortalecimento de um discurso definido: A industria traria a modernidade e o 

progresso para a cidade. Esses “atores” desejaram cada vez mais prestígio na encenação sobre 

o progresso e modernidade em Feira de Santana: um dos enredos? A industrialização e ações 

institucionais para o estabelecimento das indústrias. 

 

 

1.3 Industrialização na Bahia 

 

Uma das ideias mais propagadas politicamente a partir da década de 1950 pela 

Comissão Econômica para planejamento da América Latina (CEPAL)
33

 era que: a 

possibilidade mais viável dos países da América do Sul superarem seus atrasos econômicos, 

seria através de investimentos imediatos em uma rápida industrialização. Nesse caso era mais 

que necessário ao Brasil atender essas indicações do referido organismo internacional a fim de 

inserir-se no novo mundo de desenvolvimento. Para adentrar de modo mais efetivo o país 

nesse contexto uma região em particular chama a atenção dos atores políticos locais: o 
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Nordeste. Para isso era de vital importância trazer à região indústrias que possibilitariam o 

desenvolvimento e progresso a este espaço. 

Outro fator importante para perceber a nova industrialização do nordeste é o projeto 

do governo federal, na gestão Juscelino Kubistchek (1955-1960) de desconcentrar a atividade 

industrial brasileira criando a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE 

que oferecia: diminuição de impostos, empréstimos de dinheiro a juros baixos e a facilidade 

para compra de terrenos no Nordeste a fim de atrair indústrias. Essas atitudes mostram a 

predisposição do governo nacional de incentivar a produção industrial fora do eixo Rio-São 

Paulo. A indústria nordestina serve com: bens intermediários e bens de capital a região 

Centro-Sul do país seguindo como a responsável pela indústria do país em nível internacional. 

A Bahia por muito tempo ficou alheia ao processo de industrialização já em curso no 

Brasil. O estado seguia até então a tendência nacional de reformas urbanas, promovidas 

principalmente nos primeiros anos de república no país. Em seu trabalho sobre a modernidade 

em Feira de Santana a partir da década de 1950 Vinícius Miranda
34

 afirma que: 

Com relação à Bahia, mesmo já tendo sido palco de reformas urbanas encarregadas 

de remodelar o espaço físico de suas mais importantes cidades, esta não verificou 

um processo de industrialização até então. Ao contrário dos grandes centros urbanos 

do Centro-Sul, a industrialização baiana ocorreu tardiamente. Os grupos ligados a 
indústria, que se encontravam fracos e não coesos, reivindicavam constantemente 

financiamentos e medidas de controle às importações. As tarifas protecionistas, além 

de insuficientes, eram suspensas constantemente e os interesses da agricultura e do 

comércio sempre eram privilegiados em detrimento da indústria. Além disso, o 

baixo dinamismo da região é agravado com a precariedade da infraestrutura 

baiana.35 

Percebemos então que por muito tempo o estado baiano permaneceu à margem do 

processo em curso no centro-sul do país. Esse „descaso‟ não duraria muito tempo, já que a 

partir de 1950, a Bahia seguiu o ritmo nacional com a implantação em Setembro da Refinaria 

Nacional de Petróleo do Brasil - RELAN
36

 sediada aqui por conta do pioneirismo do estado 

na exploração do petróleo, já que o mesmo foi extraído a primeira vez, na região de Lobato 

em 1939
37

.  

Somou-se aos primeiros investimentos baianos no setor industrial a elaboração do 

Plano de Desenvolvimento da Bahia – PLANDEB que se baseava numa ação entre os 

investidores regionais, externos e estaduais. Ainda conforme Miranda, estes últimos eram 

responsáveis principalmente pela criação de toda uma infraestrutura necessária á criação e ao 
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desenvolvimento de novas indústrias, bem como pela concessão de incentivos fiscais, através 

de sistema de credito e de algumas isenções concedidas especificamente às indústrias que 

desejavam se instalar no estado.
38

 

Essa situação introduziu o estado em um problema que era a concentração das 

indústrias na capital baiana. A tabela a seguir da à dimensão dos primeiros passos de 

desenvolvimento industrial do interior do estado: 

Tabela 1: Industrialização nos municípios da Bahia 

Municípios % de Estabelecimentos % de Pessoal Ocupado 

 1940 1950 1960 1940 1950 1960 

Salvador 17,89 10,51 11,37 37,44 32,35 24,81 

Feira de 

Santana 

1,64 4,21 4,92 0,73 2,24 4,10 

Ilhéus 4,81 5,05 1,76 2,09 2,53 1,31 

Itabuna 2,38 3,46 2,78 0,87 2,34 1,90 

Jequié 3,56 2,06 1,94 1,01 0,99 1,01 

Juazeiro 5,66 3,41 2,63 1,40 1,33 0,87 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Local e Integrado39 

 

Vemos portanto que, os anos entre 1940 e 1960 marcam a ascensão de Feira de Santana no 

cenário industrial baiano mesmo que ainda muito distante dos números de Salvador. Esses 

também são anos de decréscimo da importância industrial de centros como Ilhéus e Juazeiro 

que anteriormente sediavam mais indústrias que Feira. 

Os arranjos e investimentos não cessaram e, em 1975 a região metropolitana de 

Salvador recebeu o primeiro complexo Petroquímico do Nordeste, sediado em Camaçari.  

Antes disso, a partir de 1969, o poder público da cidade de Feira de Santana prepara um 

espaço industrial alinhado aos planos regionais e nacionais de rápida industrialização. É o 

período de construção do Centro Industrial do Subaé. 
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1.4 Ações governamentais para implantação do CIS 

 

Feira de Santana esteve inserida no processo de industrialização nacional desde o 

início do século XX. Suas primeiras indústrias, em comparação com as dos grandes centros, 

eram de tecnologia deficitária e atraíam grandes contingentes de mão-de-obra pelas baixas 

inovações tecnológicas. Mesmo assim a cidade era cercada de fábricas de fumo, cerâmica e 

madeira, e essas primeiras indústrias, modificadoras dessas matérias-primas, pertenciam a 

indivíduos feirenses. Esse fato demonstra a independência da incipiente indústria local, frente 

ao projeto industrial nacional. Em outras palavras: a matéria-prima, mão-de-obra e produto 

final das indústrias de Feira de Santana atendiam demandas locais. 

Sobre a produção industrial anterior a 1960 nos fala Cruz
40

: 

encontrava-se limitada por dois aspectos fundamentais: A) o pequeno tamanho do 

mercado local e sub-regional, principalmente no aspecto da baixa renda da 

população e B) concorrência, ainda que pequena, dos produtos mais elaborados ou 

sofisticados em parte importados de Salvador vai crescentemente oriundos de São 

Paulo [...] Naquele momento, a indústria local, só poderia sobreviver, no curto 

prazo, produzindo para o mercado local, mercadorias mais rudimentares – apenas 

alguns artigos semi acabados, como fumo,  algodão e peles e produtos da mineração, 
voltados para o mercado de Salvador e cidades vizinhas, recebiam investimento em 

melhoria tecnológica41 

 

Até aquele período específico as pequenas indústrias de Feira de Santana sofriam com a 

concorrência externa e deveriam manter-se a margem da evolução industrial a fim de 

encontrar opções para inserir-se no mercado baiano. Entretanto, no fim da década o poder 

público municipal toma ações mais efetivas para acelerar o processo industrial local, bem 

como atrair mais empresas para Feira de Santana. A primeira parte desse plano foi 

estabelecida em 1967. 

 

Naquele ano, foi elaborado um código de posturas
42

 que trazia a regulamentação 

municipal para os anos subseqüentes e conseqüentemente para a implantação das indústrias 

no CIS. Este trazia normatizações especiais para pontos comerciais e industriais. O texto 

versava sobre: a licença de funcionamento, horário de funcionamento e aferição de pesos e 

medidas. Podemos, portanto afirmar que a esfera municipal estava se preparando, para a 

futura instalação de um pólo industrial na cidade. 

A partir de 1969 tanto o poder público como a imprensa local se encarregam de 

preparar o terreno para o estabelecimento de novas indústrias, estas inseridas no planejamento 
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federal e estadual de descentralização e articulação do parque industrial brasileiro. O jornal 

Folha da Feira de 1969 apresenta na primeira página a manchete: “Diretor da SUDENE veio 

conhecer Feira de Santana” 
43

 Alguns dias depois o mesmo jornal destaca outro fato relativo 

ao parque industrial: 

O levantamento topográfico da área do Segundo Distrito do Centro Industrial do 

Subaé será financiado pela Secretaria da Indústria e Comércio do Estado. Foi o que 

disse o secretário Ângelo Sá em comunicação endereçada, nesta data ao prefeito João 

Durval Carneiro [...]44 

 

 A referida nota nos dá a noção da parceira entre o poder público municipal e estadual.  

Certamente essa união de propósito está ligada ao momento político vivido pelo país – 

ditadura civil/militar – que atribui a um grupo a hegemonia política, o controle dos aparelhos 

de imprensa e a tentativa de estabelecer um controle ideológico. Os jornais ocupam um papel 

primordial ao estabelecer o que é ou não ordem do dia em termos de informações. 

 As orientações legais, responsáveis pela criação institucional do Centro 

Industrial Subaé também representam elementos discursivos, que objetivavam criar a 

necessidade da industrialização na cidade e resolver o problema dessa nova necessidade 

através do CIS.  

As instâncias estaduais e municipais estavam articuladas nesse propósito. De acordo 

com Janeide Almeida
45

 

O CIS surge da capacidade de planejamento do município, a partir do poder local, 
com as propostas inovadoras a partir do Plano de Desenvolvimento Local Integrado 

– PDLI, elaborado em 1968 e institucionalizado em julho de 1969. Elaborado em 

1970, o Plano Diretor do CIS, cria em seguida a Autarquia – CIS, que é inaugurado 

em 1973. Como conseqüência direta do PDLI foi elaborado o Plano Diretor do 

Centro Industrial ao Subaé – PDCIS, pelo Instituto de Urbanismo e Arquitetura 

Municipal – IURAM, do Governo do Estado em convênio com a Prefeitura 

Municipal, colaborado pela Secretaria de Indústria Comércio e Mineração – SICM 

entre outros órgãos estaduais, prevendo a ocupação de uma área de 417 hectares, 

situada entre a BR - 116 e a rodovia Salvador - Feira de Santana no bairro do 

Tomba46. 

 

Alguns dos passos institucionais para estabelecer o centro foram: a criação do PDLI, depois o 

Plano Diretor do CIS – PDCIS e essas práticas alinhadas as colaborações do poder público 

estadual. 
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 Toda essa articulação existiu, porque, o CIS mais que um espaço industrial, foi um 

símbolo ideológico de uma nova fase na política e na urbanização de Feira de Santana. 

Aqueles homens estavam inserindo-se na história recente de Feira de Santana e pareciam estar 

cientes disso. Feira de Santana era ponto estratégico dentro do estado da Bahia e naquele 

momento recebia total atenção por parte dos setores públicos. 

 O processo de legitimação do regime militar e dos grupos políticos locais também se 

dá utilizando o Centro Industrial Subaé, ainda em fase de construção, como exemplo claro dos 

novos rumos tomados pela cidade e pelo país. Em Fevereiro de 1970
47

 a população feirense é 

informada da inauguração do Centro de Desenvolvimento Industrial – CEDIN – órgão 

estadual criado na gestão de Luis Viana Filho aliado político do governo local, governador de 

importante colaboração para implantação do pólo industrial. Espacialmente o CIS dividia-se 

em três partes: Uma na BR 324, outra no bairro do Tomba e um terceiro pólo em São 

Gonçalo
48

 Em Janeiro de 1971 o então prefeito João Durval Carneiro doa um terreno de 

40.000 m² (quarenta mil)
49

 próximo ao bairro do Tomba para a construção das indústrias. 

Mais uma clara mostra da união das esferas políticas, em favor do projeto industrial da cidade 

que deveria representar para a população um signo da nova era que o Brasil vivia sob o 

governo militar. 

 A implantação do centro industrial, não foi desejo exclusivo dos antigos prefeitos João 

Durval Carneiro e Newton Falcão ou dos cronistas do jornal Folha da Feira ou Folha do 

Norte. Como afirma Monteiro
50

: 

[...]o CIS teve a peculiaridade de ter sido criado enquanto uma iniciativa municipal 

no contexto do regime ditatorial, onde a autonomia político-administrativa dos 

municípios era bem mais restrita do que a do período pós-1988. Embora, sem 

dúvida, essa iniciativa peculiar tenha sido um rebatimento local da conjuntura do 

“milagre econômico” e das intenções do governo baiano, expressas no PROINTER, 

de interiorizar o processo de industrialização; também foi a via encontrada por parte 

das classes dominantes locais para legitimar o seu poder político-social ante o 

restante da população de Feira de Santana. 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-196451 

 

O centro foi à oportunidade das classes dominantes locais refazerem-se politicamente dentro 

da cidade. É a demonstração que, apesar do golpe, as lideranças locais desejam manter-se 
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inseridas nas decisões e planejamentos políticos e econômicos da cidade. O parque industrial 

é um símbolo dessa tentativa. 

 “A descrição de acontecimentos do discurso coloca uma outra questão bem diferente: 

como apareceu um determinado enunciado e não outro em seu lugar?”
52

 Neste capítulo foi 

considerado primordial identificar a situação de Feira de Santana para implantação do Centro 

Industrial do Subaé. Viu-se que a cidade já estava inserida numa vaga progressista que 

redefinia espaços públicos, atuações no poder executivo e as rotas da industrialização local. 

Esses elementos são responsáveis por permitir a ascensão desse tipo específico de discurso 

que legitima as ações políticas sobre a justificativa de alcançar a modernidade. Nesse caso 

esse foi o enunciado formulado pela imprensa para a cidade. O mesmo será analisado no 

capítulo subseqüente. 
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2. IMPLANTAÇÃO DO CIS : um estudo sobre os discursos de 

“Modernidade e Progresso” 

 

 Este capítulo pretende apresentar a atuação próxima entre a imprensa local, e o poder 

público com objetivo de legitimar e promover o CIS como um dos símbolos do progresso 

local. No primeiro momento vai discutir sobre o papel que a imprensa atribui a si mesma no 

século XX a fim de demonstrar de que representações partem os discursos jornalísticos. No 

segundo apresenta alguns aspectos da implantação do CIS, e como os jornais o elevam a 

categoria de promotor de turismo para a cidade. Por fim apresenta alguns aspectos da região 

sul de Feira de Santana e como esse espaço contrastava com as projeções modernizantes da 

cidade. 

 

 

2.1 O papel dos jornais 

 

Os responsáveis por ajudar a criar comportamentos tipicamente progressistas e modernos são 

os jornalistas ou articulistas, como eram conhecidos em meados do século passado. Clóvis 

Oliveira
53

 discute isso apontando a posição histórica ocupada pela imprensa na construção do 

Brasil: 

A imprensa brasileira tem se colocado, ao longo da sua história, como papel 

primordial a construção de sentidos para o conjunto da sociedade, nomeando as 

estruturas sociais, silenciando sobre referências que não interessam ao discurso 

dominante54 

 

 De fato não podemos dissociar todo esse ideal de modernidade e progresso em construção da 

figura dos articulistas e jornalistas do período. E eles, enquanto grupo social estavam bem 

conscientes da atividade que deveriam desempenhar. Seus projetos para cidade aliados aos da 

elite feirense que reelaboravam alguns aspectos da tradição popular e negando outros, sendo 

considerados símbolos de atraso. Lutar pela criação de uma cidade industrializada no  interior 

da Bahia foi objetivo desses homens entre os anos de 1960 e 1970. Neste estudo pensamos os 

jornais também como instrumentos de sedimentação do projeto de industrialização  para Feira 

de Santana. 
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Um dos responsáveis por essa divulgação, conforme apareceu no decorrer da pesquisa 

foi o jornal A Folha do Norte conhecido como “o mais antigo jornal do interior da Bahia.”
55

 

Criado em 17 de Setembro de 1909 foi o ativo jornal da cidade durante o século XX. Padeceu 

com dificuldades a partir do século XXI. Surgiu para combater a intendência do Coronel 

Abdom Abreu, e posteriormente teve sua trajetória editorial sempre ligada as nuances 

políticas do município. 

O jornal possuía o formato de 55cm x 36cm muito próximo do atual formato 

Standard
56

 e foi por muito tempo um dos jornais mais lidos da cidade. Como afirmado 

anteriormente entre os principais escritores do jornal, na época deste estudo estava Hugo 

Navarro, que em meados da década de 1960 foi vereador na cidade. O prestígio do jornal 

pôde ser evidenciado em 1973, ano de comemoração dos 64 anos do JFN, onde o então 

prefeito da cidade escreve a seguinte mensagem de congratulação ao periódico: 

No mundo em que vivemos, a palavra mágica é comunicação. Nesse mister o papel 

da imprensa é dos mais relevantes. Diminui as distâncias entre os povos, estabelece 

ligação entre governantes e governados, além de educar as gerações na conquista 

legítima de seus ideais. O jornal “FOLHA DO NORTE” há sessenta e quatro anos 

atua incansavelmente. Faz parte da história de Feira de Santana e acompanha seu 

progresso. 

Nesse dia grandioso de sua vitoriosa jornada a ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL e 

o POVO FEIRENSE congratulam-se com seus dirigentes e com toda a equipe que, 

trabalhando unida, vem a cada dia, aprimorando sua técnica e conscientizando a 

comunidade. 
Dr. José Falcão da Silva 

Prefeito57 

 

A mensagem do prefeito legitima a imprensa e atribui à mesma, em especial o JFN, um 

importante papel. Logicamente que não é qualquer imprensa, mas a vinculada aos projetos 

políticos do governo e da ditadura. Depois de postular essa posição José Falcão elevou o JFN 

a categoria de progressista já que este atuava também na construção do progresso da cidade. 

Além disso, o discurso do prefeito insere a população feirense nas comemorações pelo 

aniversário do jornal, afirmando a alegria destes com a existência do veículo de comunicação. 

 

O outro jornal que nos ofereceu grande contingente para análises sobre os discursos 

jornalísticos e os discursos de imprensa, foi o Jornal Feira Hoje fundado em 1970. Segundo 

informação institucional o JFH surgiu para atender uma demanda local: 

                                                             
55 Epígrafe do jornal 
56Standard é como se chama, em tipografia no Brasil e em Portugal, o formato deste jornal. É o maior formato 

desse tipo de publicação, e em outros idiomas recebe, geralmente, o nome inglês de „broadsheet’. A maioria dos 

jornais brasileiros é em formato standard, incluindo-se as maiores publicações como: O Globo (Rio de Janeiro) e 

Folha de S. Paulo (São Paulo). 
57JFN, 15-17 de abril de 1973  



Corria o ano de 1970. Havia uma pergunta em cada boca: por que Feira de Santana 

não tem um jornal? É a maior cidade do interior da Bahia, desenvolvendo-se, e ainda 

não possui um jornal? Pergunta também que se fazia um grupo de pessoas que um 

dia pensou que chegara a hora de se dar o primeiro passo para tal realização. Não 

foram poucas noites e nem poucos encontros que motivaram Raimundo Gama, 

Raimundo Pinto, Luís Almeida, José Carlos Teixeira, Hélder Alencar e Egberto 

Costa, discutindo o assunto. Primeiro era descobrir um local, em Salvador, para 

fazer a impressão dos primeiros números, já que faltava dinheiro para adquirir uma 

oficina. Foi aí que se descobriu Dímpino Carvalho e sua Climape. De onde saiu o 

primeiro número do jornal e por dois anos ele chegara as bancas uma vez por 

semana. 
[...] 

No dia 5 de setembro de 1970 o primeiro número de FEIRA HOJE chegou aos seus 

leitores com uma proposta de luta pelo desenvolvimento da comunidade 

principalmente sua infra-estrutura, sua universidade (ainda em [rasura na fonte]), a 

industrialização (embalada pela febre da Sudene), a duplicação da Feira-Salvador 

(que até hoje se arrasta) entre outros itens58. 

 

Apesar de surgirem em contextos diferentes na história de Feira de Santana, tanto o JFN como 

o JFH tinham interesses editoriais na implantação do centro industrial, na atração dessas 

indústrias para Feira de Santana e também em consolidar-se como formadores de opinião na 

cidade. De acordo com os fundadores a proposta do JFH era de lutar pelo desenvolvimento 

local, desligado de qualquer espécie de partidarismo. Percebe-se também, de acordo com a 

fonte, que a rota para esse desenvolvimento estava ligada a industrialização. 

Juarez Bahia
59

 afirmou que o jornalismo brasileiro pode ser periodizado em três fases. 

Uma primeira caracterizada como classificados de notícias, onde os fatos ocorridos na cidade 

eram narrados sem pretensões analíticas. Na segunda fase, chamada por Bahia de literária, os 

jornais divulgavam peças como crônicas, poemas e etc: a terceira fase que inaugura o 

jornalismo moderno, é a mescla das fases anteriores. Os anos de 1965-1975, recorte temporal 

desse estudo, representam a consolidação da terceira fase dos jornais e período de 

popularização dos anúncios comerciais. 

 É do longínquo ano de 1909 que virá uma das mais contundentes defesas do papel do 

jornalismo, para as sociedades brasileiras. De acordo com o jornal “O Progresso”: 

 

 

                                                O Jornal  

Nas sociedades modernas o jornal é necessidade imprescindível. Todos precisam 

dele como fonte de informações úteis ou meramente interessantes, ou como guia 

para direção de seu espírito na apreciação dos phenomenos sociaes. [...] Então ou o 

jornal aparece e vive proficuamente vencendo o atraso, combatendo a ignorância, 
auxiliando e apressando o evoluir da sociedade, buscando ser ao mesmo tempo 

iconoclasta organizador, ou a acção ferrenha da rotina o suplanta, impedindo o seu 
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advento, ou ainda desviando-a da benefica missão e, por essas formas retardando 

indefinidamente a evolução social60 

 

Apesar de veículos diferentes no mesmo meio de comunicação, o JFN e o JFH atuaram 

definido um objeto de desejo: A modernidade ou progresso. Para atingir esse ideal legitimam 

e excluíram determinados fatos. Os jornais criaram o que Foucault chamou de formações 

discursivas:  

Diremos, pois que uma formação discursiva se define (pelo menos quanto a seus 

objetos) se se puder estabelecer um conjunto semelhante; se se puder mostrar como 

qualquer objeto do discurso em questão aí encontra seu lugar e sua lei de 

aparecimento; se se puder mostrar que pode dar origem, simultânea ou 

sucessivamente, a objetos que se excluem, sem que ele próprio tenha que se 

modificar.61 

 

Outrossim as formulações jornalísticas foram assim definidas, como criadoras de formações 

discursivas porque, encontramos nelas a lei de aparecimento dos discursos. Seus rituais de 

repetição, suas formações originando ideias para a cidade e visando modificar não só espaços 

como sujeitos. Essas mudanças primeiro deveriam valorizar o status do jornal para em 

seguida legitimar suas formações discursivas. 

 

 

2.2 Discursos jornalísticos sobre Modernidade e Progresso 

 

A „modernização‟ de Feira de Santana produziu uma enorme massa de discursos. 

Muitos deles perderam-se, fazendo com que muito, das possíveis análises e discussões acerca 

dos fenômenos urbanos do período se perdessem. Mesmo assim os jornais da época, 

incumbidos de levar à população a „realidade‟ vivida no país, no estado e na cidade 

produziram um vasto material acerca desse período.   

 O Ano de 1971 demarca o espaço temporal onde ocorrem a construção e as primeiras 

inaugurações de indústrias no pólo industrial feirense. A partir deste ponto analisamos alguns 

trechos de matérias jornalísticas que apresentam a modernidade e o progresso que Feira de 

Santana viveria graças à implantação do Centro Industrial. Leremos então quais palavras se 

repetem ao falar sobre a cidade e o pólo e como a população deve congratular-se por viver 

uma época de “paz e prosperidade.”
62
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A verdade das urnas 

Na realidade é fácil identificar a sintonia cada vez maior entre o sentimento do povo 

brasileiro e a obra que está sendo realizada pela administração revolucionária. 

De parte a parte existe arraigada a convicção que está reservado ao Brasil um 

destino de grandeza, destino esse que não se alcançará, porém, pelo ufanismo 

inconsequente, mas por um trabalho honesto, consciente, perseverante e bem 

orientado. 

Este desenvolvimento a serviço do homem brasileiro, e que vem coroar a obra 

iniciada em 1964, é que acaba de receber a congregadora aprovação d povo, pelo 

inequívoco sentido plebiscitário de que se revestiu a eleição de quinze de 

novembro.63 

O desemprego, a época é um dos principais problemas enfrentado por Feira de Santana 

e, se constituía, em um dos maiores pretextos para a implantação do CIS, principalmente 

depois que o seu Plano Diretor Municipal divulgou uma demanda total de 71.264 empregos. 

Ainda em 1970, foram constantes as manchetes que faziam alusão à relação direta entre 

indústria e emprego.  

É preciso, contudo, que a comunidade feirense tome consciência do que representa a 

industrialização para o desenvolvimento econômico de sua cidade e mesmo de sua 

região. Se o Subaé conseguir se firmar e disso já não se tem dúvida ninguém pode 

imaginar os benefícios que tal fato proporcionará  a uma extensa faixa da população 

que hoje se debate com um grande problema de desemprego. Essa é uma conquista 

que temos que defender acima de todas as paixões, pois a continuação do progresso 

da nossa terra perpassa principalmente na opção que fizemos pela industrialização64 

A Indústria, segundo a fonte, resolveria um dos principais problemas da população 

local que era a falta de emprego. Além disso, existem pressupostos importantes no excerto 

jornalístico. O primeiro é preciso que a população se dê conta da importância da indústria 

para a cidade. Em segundo lugar a indústria beneficiará uma extensa faixa da população que 

permanece desempregada. E por fim, os feirenses, e não determinado segmento social, 

fizeram a opção pela industrialização. 

A opção de industrializar, segundo os discursos jornalísticos não é fruto de 

articulações políticas que privilegiam os grupos empresariais extras locais. Ao contrário é 

fruto de uma união coletiva composta pelo poder público, pela classe empresarial e por toda a 

comunidade em prol do “desenvolvimento harmônico da cidade”. De acordo com Santos
65

: 

O discurso desenvolvimentista cria no plano ideológico, uma sociedade utópica, 

irreal sem conflitos sociais nem dissidências políticas, a comunidade em todas as 

suas dimensões políticas, econômicas e sociais é que abraça o projeto da 

industrialização em função dos interesses coletivos. Dessa forma, apagando-se as 

diferenças e as contradições, a ideologia ganha força e coerência66.  
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Em 1971 o jornal apresenta numa matéria de capa a existência de um prédio velho e 

abandonado nas proximidades da BR 324 na altura do centro da cidade. Segundo o cronista: 

“Isto está errado!”
67

 Qual a falha do prédio em si? O mesmo cronista vai responder que: “ A 

velha estação nega a reputação de cidade civilizada e progressista que Feira de Santana tem”
68

 

 A estação citada pelo jornalista foi anteriormente um ponto de transporte que levava 

os moradores da „antiga‟ Feira de Santana não civilizada e atrasada às cidades de: Santo 

Amaro, Salvador, Amélia Rodrigues. É um elo do passado, uma marca que a imprensa quer 

fazer esquecer, marca da cidade da pecuária das feiras livres no centro da cidade que 

competem com os carros e os novos prédios. É uma vergonha para essa cidade que caminha 

em direção a modernidade manter um prédio naquele estado. A velha estação contrasta com o 

ambiente de poucos quilômetros adiante. Na mesma avenida encontra-se o pólo industrial, 

que mesmo ainda incipiente, é signo do moderno, num setor da BR 324. Mesmo que ainda em 

construção o pólo industrial já contrasta com o prédio velho e já marca o moderno, o novo; 

símbolos que um centro industrial deveria representar. 

 Modernidade e Progresso foram léxicos muito utilizados para evidenciar mudanças 

positivas ou fazer crer que as modificações assim o foram. Por isso a expressão é muito 

utilizada quando os cronistas se referem á construção do CIS. Por isso também que, a 

manutenção de costumes antigos, ou de espaços antigos é tão maléfica ao projeto político. 

Sendo assim, o diferente, aquilo que lembra o passado deve ser combatido e negado sobre o 

risco do mesmo descaracterizar ou envergonhar a cidade, e de representar, prática antagônica 

a ideologia dominante. 

 Edmundo Cardoso, um dos colunistas do jornal à época estudada, na sua seção 

específica sobre a indústria dá o tom do discurso eufórico transmitido em 1971 sobre o 

CIS:“[...] o núcleo piloto do Subaé está numa arrancada que ninguém segura”
69

A arrancada 

em questão é a instalação de algumas indústrias de bens de produção, têxteis e ligadas à 

agroexportação. Mesmo ainda em construção, as empresas já representam a bandeira do 

progresso que vive Feira de Santana. Faz parte da política de estabelecimento do Centro a 

implantação de cursos técnicos
70

 e de casas populares
71

. Por isso tão comum como as 

expressões „modernidade‟ e „progresso‟ são os lembretes aos leitores das inscrições para os 
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cursos bem como os informes repetitivos sobre a construção das casas. Para o sucesso das 

indústrias fez-se necessário mão de obra especializada e próxima do local de trabalho. Para 

preparar os futuros profissionais no final da década de 1970 o colégio Polivalente ofereceu 

cursos profissionalizantes de: Soldador, Torneiro Mecânico, Desenhista Mecânico dentre 

outros.
72

 Outro vetor de preparação dessa mão-de-obra começou em 1968 através da 

Faculdade Estadual de Feira de Santana. Seus primeiros cursos iniciaram em 1969 com:  

Letras, Estudos Sociais e de Ciências, no prédio da Escola Normal, rua Conselheiro Franco na 

época número 66.
73

 

Houve portanto um planejamento produzido para preparar a cidade para esse momento 

de desenvolvimento industrial. Os jornais propõem a consciência da necessidade do 

desenvolvimento, e alertam  a  população para  o futuro próspero e promissor que a cidade 

inevitavelmente iria passar desde que continuassem seguindo o seu destino, a sua “vocação 

industrial”. Uns acionistas, outros donos de terrenos agora valiosíssimos graças à especulação 

imobiliária, trabalhadores que se tornaram mão-de-obra para as indústrias, aqueles que foram 

alijados desse processo. Enfim o„desenvolvimento‟ atinge a todos. Nos discursos tanto os que 

comandam a expansão (o estado e a classe empresarial) como os que cooperam com ela (a 

população em geral) e os que são posteriormente por ela incorporados (a população 

desempregada e marginalizada) integram o processo de desenvolvimento local
74

.        

A palavra industrialização tornou-se nos últimos anos, uma das mais pronunciadas 

pelos feirenses. Não só pela expansão dêste importante setor, em todo país, mais 

pela própria entrada do município nessa nova dimensão de progresso e civilização, 
resultado da ação conjunta e consciente do poder público e da  iniciativa privada, 

bem como de tôda a população, e que resultou na definição de novos e precisos 

rumos para a consolidação do desenvolvimento harmônico da economia feirense75 

 

  Em outras notas de jornais
76

 o povo deixa de ser um dos responsáveis pela industrialização 

juntamente com o estado e a iniciativa privada, para tornar-se o principal protagonista do 

processo, o responsável direto em fazer com que a cidade trilhasse o mesmo caminho das 

grandes cidades. Cabia ao governo, representar os anseios coletivos, por meio de ações 
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planejadas e sistematizadas, expressando e realizando a “vontade coletiva” e impulsionar a 

industrialização por vias diretas e indiretas. 

 

 

2.3 O CIS como um discurso 

 

 Nos primeiros anos da década de 1970, Feira de Santana tornou-se destino turístico de 

negócios, onde muitas pessoas isso de acordo com as reportagens jornalísticas. A iniciativa 

municipal, na gestão do novo centro industrial, bem como a fama regional e nacional da 

cidade, como ponto de planejamento e desenvolvimento no interior, fez com que os jornais 

locais se preocupassem em noticiar as visitas ilustres a Feira de Santana: 

Reservas no CIS 

O Centro industrial do Subaé recebeu a visita de industriais feirenses que desejam se 

localizar no CIS. Foram os seguintes: Mario Lobo da LUCARPE (utilidades em 

papel) que reservou uma área de terra de 15 mil metros quadrados, Café [ilegível] 8 

mil metros quadrados e José Moraes da capotaria Moraes que também reservou 5 

mil metros quadrados. Na ocasião visitaram os terrenos, tendo sido adotados por 

parte da superintendência do CIS as providências de passagem de escrituras77 
 

As primeiras visitas nesse momento buscavam angariar terrenos no pólo. Contrariando 

grande parte da bibliografia consultada, vemos aí um caso da iniciativa local, fazendo 

investimentos no centro. Apesar da maior parte das indústrias que se instalaram no CIS 

pertencerem a outras regiões do Brasil e também a outros países o empresariado local fez-se 

presente, através de suas indústrias nesse primeiro momento do centro industrial. 

 Outro elemento a ser sublinhado aqui é o produto final a ser produzido pelas indústrias 

locais: papel, café e estofados. Apenas a última, é uma empresa que produz produtos 

condizentes com o “progresso” local, já que esses estofados poderiam muito bem forrar os 

carros que desfilam o progresso pelas ruas da cidade. Apesar dos jornais não dizerem isso, 

café e papel são produtos que reforçam a herança industrial local, de produtos sem grande 

inovação tecnológica. 

A outra visita, também em 1973 vem da região sul do país. Um diretor técnico da 

Companhia de Desenvolvimento Industrial e Comercial (CEDIC) do Rio Grande do Sul 

visitou o CIS, também em 1973 a fim de “avaliar” o espaço para instalação de futuras 

indústrias. De acordo com a reportagem, esse homem já havia percorrido outros distritos 

industriais mas estava satisfeito com o CIS
78

.  
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Essa prática é um exemplo muito importante daquilo que Santos
79

 vai dizer sobre as 

indústrias que vem para o CIS nessa primeira fase do centro do Subaé. São empresas das 

regiões sul e sudeste do país e que produzem também para essas regiões. A partir dessa fonte 

não é possível inferir, não obstante autora argumenta que essas empresas também importavam 

a matéria-prima. A cidade era apenas o local de instalação da indústria e a fonte de mão de 

obra barata. 

Em setembro do mesmo ano mais visitas: 

O prefeito José Falcão da silva recebeu em seu gabinete a visita dos casais: Germano 

T. May e Elzira May, Horácio dos Santos Pereira e Neide Pereira, industriais de 

Joivile-SC e Jaraguá. São proprietários de uma rede de supermercados e indústrias 

em ambas cidades catarinenses e vieram a Feira de Santana em viagem turística. 

Conheceram as indústrias localizadas no Centro Industrial Subaé, a tradicional feira 

livre, o campo do gado e o Museu Regional, revelando-se empolgados com o 

desenvolvimento de Feira de Santana.80 
 

A Feira de Santana dos jornais, principalmente pós Newton Falcão, é a cidade do progresso e 

desenvolvimento. Que outro motivo, traria casais de Santa Catarina para conhecer a cidade? 

Possivelmente vieram conhecer a Feira de Santana da Figura 2 a cidade arborizada, de belas 

praças, cidade que planejara seu desenvolvimento, e não a cidade da gente humilde e da figura 

do vaqueiro, seres humanos que circularam no espaço da foto.  

 
Figura 2. Cartão Postal de Feira de Santana81 
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 Os locais nos quais, de acordo com o jornal os ilustres visitantes passam são pontos 

referência da cidade. Só que percebemos uma relação dicotômica entre esses espaços. 

Enquanto o museu e o CIS apresentam a dimensão modernista e evoluída da cidade, de 

planejamento urbano e de intensa movimentação comercial, a famosa Feira e o campo do 

gado, são signos do arcaico na cidade. 

Para Foucault um enunciado discursivo não depende exclusivamente da fala ou 

escrita:  

Não basta dizer uma frase, nem mesmo basta dizê-la em uma relação determinada 

com um campo de objetos ou em uma relação determinada com um sujeito, para que 

haja enunciado -, para que se trate de um enunciado: É preciso relacioná-la com todo 

um campo adjacente.82 

 

O filósofo francês monta esse processo em sua obra, para afirmar que, além das postulações 

lingüísticas as ciências precisavam de um aparato institucional: escolas ou ensino superior, 

além da valorização social da alfabetização e conhecimento, para tornar as ciências 

enunciados discursivos. Para que o mesmo acontecesse no que tange a modernidade e 

progressos locais os grupos políticos precisavam mais do que páginas e páginas de textos 

jornalísticos. Para tornar o discurso sobre a modernidade em algo tangível fez-se necessário 

uma ação: A implantação do pólo industrial, um ponto adjacente a pura linguística. 

 

 

2.4 As disposições instucionais para criação do CIS 

 

 

 O Jornal Folha do Norte de 1971 também indica a preocupação da imprensa feirense 

com os rumos nacionais da industrialização brasileira. Sobre isso, num texto intitulado: Nova 

política industrial os articulistas descrevem as ações federais. Diz a nota: 

Perante os empresários paulistas, o Ministro da Indústria e Comércio Pratini de 

Moraes apresentou as linhas mestras que nortearão a nova política industrial do 
governo. 

Para o corrente ano pretende o governo que o crescimento industrial atinja índices 

de 10% e 11% no mínimo, e que a exportação de manufaturados alcance o total de 

80 milhões de dólares. Para tanto as medidas adotadas foram resumidas aos 

empresários: consolidação da legislação sobre incentivos administrativos pelo 

Ministério da Indústria e Comércio, através de  grupos executivos. Crédito de IPI 

sobre equipamentos de fabricação nacional. Simplificação e padronização das 

exigências para concessão de incentivos através da reformulação da CDI. Criação de 

um fundo de investimento para máquinas e equipamentos nacionais em estudo na 
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Caixa Economia Federal. Para atingir os objetivos, afirma o ministro, a colaboração 

do empresariado é indispensável. (AABe)83 

 

A nota possui objetivos bastante definidos e nos possibilita pensar rapidamente o papel da 

imprensa na consolidação de um modelo desenvolvimentista industrial. Em primeiro lugar 

informar das novas ações federais para o ano de 1971, mostra que essas ações estão ligadas a 

indústria - que no discurso jornalístico é o ponto de desenvolvimento das economias - informa 

ao empresariado as oportunidades (crédito para compra de máquinas nacionais, diminuição e 

padronização das exigências para implantação de parques industriais e crédito bancário) para 

investir na industrialização e reforça a miragem das oportunidades de emprego dentro da 

cidade. 

Além do discurso da imprensa o discurso legal, afirmava que implantação do CIS traria uma 

série de benefícios a cidade. Aumentaria os dividendos do comércio, desenvolveria o 

transporte, organizaria a utilização do solo entre outros benefícios. Melhor nos fala o 

documento:  

- promover a expansão do setor secundário, mediante a oferta de áreas providas de 

infra-estrutura urbana completa e a baixo custo, para implantação industrial; - 

promover o bem-estar social e integrado a população no processo de 

desenvolvimento local e regional; - aumentar a renda da população e a sua 

capacidade contributiva para fazer face ao desenvolvimento presumível; - orientar a 

integração das forças vivas de desenvolvimento, no sentido de manter a posição de 

Feira de Santana como principal pólo secundário do Estado da Bahia; - disciplinar o 
uso do solo urbano; - induzir o crescimento dos demais setores, através da 

dinamização do setor industrial;  

- promover a integração da política de industrialização do interior encetada pelo 

governo Estadual84 

 

A industrialização da cidade, também promoveria a integração entre outros centros 

industriais no interior do estado. O Centro Industrial deveria também organizar as dispersas 

indústrias de pequeno porte da cidade. Como vimos anteriormente no texto os jornais 

feirenses também demonstraram a participação municipal na aquisição de terrenos para a 

construção de fábricas. Anteriormente já foi indicada a caracterização das indústrias oriundas 

de Feira de Santana e as empresas de outras partes do país. Cientes disso pode-se afirmar que, 

mesmo menos valorosas aos olhos do poder público, as empresas locais deveriam instalar-se 

no espaço institucionalizado pelo poder público para isso. A resolução n° 6.389, de 24 de 

novembro de 1971, da SUDENE, declarou o Projeto de Implantação do Centro Industrial do 

Subaé como alvo do interesse regional do órgão o que o insere na lista das instituições com 

direito a financiamento do Banco do Nordeste.  
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Essa mesma instituição apareceu alguns meses antes, nos jornais locais aprovando 

“[...] por unanimidade, investimentos de 30 milhões de cruzeiros no setor petroquímico do 

Nordeste. A medida dá início ao programa da SUDENE de 1971”
85

 o projeto para 

implantação do CIS é a demonstração da articulação das esferas políticas de diversas 

instâncias do país. Sem dúvidas o governo militar brasileiro estava empenhado em fazer 

acontecer o “milagre brasileiro”.  

Além da parte jurídica medidas de infraestrura, outros elementos para formatação do 

discurso progressista, são tomadas assim de garantir o funcionamento ideal do espaço. Sobre 

isso os jornais noticiaram a pavimentação asfáltica da Rua Papa João XXIII
86

 que ligava a 

área da Matriz até a ala sul do CIS (bairro do Tomba), a inauguração
87

 da rede de água e 

esgoto no interior do CIS. Essa obra em questão parece que não funcionou como deveria já 

que, dezesseis dias depois da inauguração, os industriais ainda reclamavam do serviço que 

não funcionava
88

 Vimos até aqui a preparação estrutural e jurídica para respaldar o adequado 

funcionamento do CIS, além de perceber como a cidade não estava pronta para esse 

acontecimento. Essas “obras” demonstraram a articulação entre o poder público municipal, 

estadual e federal.  

As ações para o ideal funcionamento do CIS estavam sendo tomadas. Desde 

fervorosos discursos jornalísticos a questões estruturais por parte do poder público. O 

discurso sobre a modernidade e progresso tornava-se inteligível, porém, uma área específica 

da cidade necessitava de mudanças radicais. Um dos pontos espaciais de implantação das 

indústrias estava muito distante das propostas urbanas para o centro da cidade. Jornais e 

Prefeitura unir-se-iam agora contra um novo inimigo da modernidade. 

 

                                                                                                                                                                         

2.5 O Tomba e outro discurso: os excluídos da modernidade 

 

 

Quem passa pela Rua Papa João XXIII em direção ao sul da cidade ou recôncavo 

baiano, não encontra nenhuma referência que justifique o nome Tomba para aquele bairro, 

limite do município de Feira de Santana com São Gonçalo dos Campos. Recentemente o 
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trabalho de Eunice Silva
89

 apresentou alguns caminhos sobre a história do bairro e de seu 

nome. Este momento do texto pretende problematizar a década de 1960-70 naquele espaço e 

perceber as vivências naquele lugar no recorte cronológico referido e identificar se, no 

período anteriormente citado o discurso modernizante das elites feirenses e a prática cotidiana 

dos habitantes do bairro estavam em conformidade. Enquanto nos anos daquele decênio o 

governo municipal deseja transmitir o ideal progressista para a cidade através da imprensa, o 

bairro, suas ruas e casas, sua gente e costumes apresentam-se como resistência aos padrões de 

modernidade ansiados pelas elites locais. 

Num trabalho pautado nas fontes orais a autora apresenta as versões dos moradores do 

bairro para o referido léxico. O termo “tomba” vem do barulho que o movimento do vagão 

subindo a ladeira fazia. Segundo o senhor Manoel Amorin, um dos entrevistados no texto de 

Silva, o nome do bairro: “Orginou-se[...] em conseqüência da depressão e do tombo que [o 

trem] dava. E também como sinal que a pessoa estava chegando a Feira de Santana” 
90

. A 

história do nome do bairro do Tomba é a história de um lugar, que na cultura da época ficou 

marcado pejorativamente. 

Segundo Silva a partir de 1876 uma linha férrea “cortava” o bairro, num sentido 

semelhante ao que a Rua Papa João XXIII tem hoje, fazendo a ligação entre a cidade de 

Cachoeira e Feira de Santana
91

. Essa mesma ferrovia que no século XIX representava o 

progresso e a modernidade para o recôncavo baiano em 1964, diante das novas perspectivas 

de desenvolvimento representava sinônimo de um atraso econômico e tecnológico.  De acordo 

com a autora: 

Assim até a década de 70, quando da implantação de um pólo industrial nas 

proximidades do bairro do Tomba, o local era visto por moradores de bairros 

vizinhos como lugar que poderia fazer cair,  ou seja, causar problemas a quem para 

lá se aventurasse ir92. 

 

O decênio de 1970 é, portanto um período de reconstrução imagética do bairro. Para isso 

fazia-se necessário o investimento em melhorias públicas como calçamento de ruas para 

assim evitar a ação de assaltantes no local.  

Além disso modificações no que diz respeito a saneamento, economia e urbanismo 

fizeram-se necessárias a fim de elaborar novas imagens para o bairro em questão. A figura a 

seguir identifica a praça central do bairro no início da década de 1970. Demonstra o chão de 

terra batida no centro da praça, além de uma aglomeração popular ao fundo da imagem. 
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Multidão típica de um dia comum de Feira, onde parte da população apinhava-se para 

conhecer quais eram as melhores mercadorias. 

 
Figura 3. Rua Pedro Américo de Britto93  

 

Nas décadas referidas à vida econômica do bairro era marcada por duas atividades. A 

primeira dela o comércio e a segunda a feira. Duas atividades extremamente ligadas à 

realidade da cidade de Feira de Santana. Os primeiros comerciantes migraram da região 

central da cidade devida à alta taxação imposta pela prefeitura local. Foram partindo e 

encontraram naquela periferia ainda nos primórdios do século XX, seu local de moradia. Os 

feirantes representam uma segunda fase no desenvolvimento econômico do bairro 

simbolizados na colônia nordestina que chega ao Tomba em 1960. As novas estradas da 

cidade que fortalecem o seu caráter de entroncamento têm influência considerável nessa 

migração para Feira de Santana e para o Tomba. 

Em outras palavras o status do bairro nos anos 1970 é aquilo que os jornais negam na 

construção discursiva da modernidade. Como demonstrou a Figura 3, a rua perpendicular ao 

que se tornaria a Praça Macário Barreto é calçada, mesmo que a mesma não possua 

iluminação pública. Os postes levam a energia elétrica a casas apesar de faltarem outras 

estruturas. A Figura 2 que reproduz um cartão postal no centro da cidade, é um excelente 

chamariz das diferenças de urbanização dos dois espaços, um central e outro periférico. 

No plano de fundo da imagem sobre a Rua Pedro Américo, identificamos também, 

algumas árvores ao lado direito da figura que demonstram que, apesar do centro calçado o 

bairro contava com muitas áreas baldias e arborizadas, uma recordação do que anteriormente 

foi a Fazenda Candeal, e no momento analisado por essa pesquisa, era o bairro do Tomba. O 
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Tomba não contrastava unicamente com o centro. Sua dialética também era produzida no 

interior de suas praças e ruas, pois a periferia arborizada, sem energia e de altos índices de 

criminalidade difere do que posteriormente seria um ícone urbano do bairro, a saber, a Praça 

Macário Barreto. Naquele espaço ocorreram as obras de urbanização no bairro que se 

intensificariam, sobretudo em meados da década de 1980.
94

  

A implantação do Centro Industrial, exigiu-se uma remodelação urbana na área sul da 

cidade. Após 1975 foram ali implantados conjuntos habitacionais, diversas ruas foram 

causadas, a Praça Macário Barreto foi algumas vezes reformada. Para que isso ocorresse, 

entretanto a imprensa desempenhou seu papel. Na coluna Nossos bairros identificamos um 

pedido do JFN: 

Se a Secretaria de Expansão Econômica fizesse um jardim e o serviço de Iluminação 

Pública colocasse pelo menos duas torres de iluminação na praça do Tomba, 

teríamos certeza que o bairro da água mudaria de aspecto tomaria um rumo 

diferente, o que viria muito apagar a má impressão que fica na memória daqueles 
que trafegam pela Avenida de Contorno.95 

 

Enquanto estrutura de poder, a imprensa preocupou-se com a construção de uma novo 

discurso oficial para o bairro. O artigo denota que apesar do Tomba estar presente no 

imaginário social como bairro da água devido a falta de infraestrutura urbana que permitisse 

o escoamento das águas pluviais, os distintos trafegantes da Avenida de Contorno deveriam 

ser privados daquele tipo de visão.  

Além destes, condutores outro distinto grupo local merecia melhor visão e acesso. 

Eram os ilustres membros do CEDIN: 

A Secretaria de Expansão Econômica já deveria ter embelezado a praça do bairro do 

Tomba. A retirada daquelas barracas que ficam ali instaladas quase que 

permanentemente e o plantio de árvores ou a construção de um jardim darão, sem 

dúvida alguma, uma nova vida ao bairro da água, pois por ali passam quase que 

diariamente, industriais de outras plagas que se dirigem para o CEDIN, e não tem 

mais cabimento que um dos mais importantes bairros de nossa cidade continue na 
situação em que se encontra, principalmente agora, época da chuva, quando a praça 

está cheia de lama, buracos e lagoas.96 

 

A partir dessa fonte podemos identificar alguns aspectos sobre os novos padrões de 

urbanização e sociabilidade, ansiados pela imprensa e pelo poder público para o Tomba. 

Primeiramente é preciso remodelar a Praça do Tomba porque esta, estava cheia de barracas. 

Estas barracas pertenciam aos comerciantes locais e descaracterizavam o padrão de cidade 

imposto pelos grupos dominantes. 
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 Porque a praça deveria ser remodelada? O próprio jornal responde que o espaço é 

trânsito de industriais do CEDIN. Em outras palavras homens de grande estirpe que não 

deveriam contemplar aquela cena no seu trânsito ao trabalho. E parece que, esses mesmos 

homens sofriam alguns contratempos para chegar a seu local de trabalho, pois, em julho, 

ocorreram diversas chuvas na cidade e ao que parece o trânsito estava quase que impraticável. 

E o terceiro ponto, ao menos no discurso jornalístico, em 1974 o bairro do Tomba deixava de 

ser o local que fazia cair e tornava-se “um dos mais importantes bairros de nossa cidade”. 

Mas essa mudança de bairro da água para um dos bairros mais importantes teve um 

preço. Este foi pago em parte pela população negra e pobre que foi, de forma rotineira, caçada 

pela polícia. Em parte pelos habitantes mais antigos e de experiências de sociabilidade  

suprimidas pelas novas práticas urbanas. Os campos de futebol dando lugar a uma imponente 

caixa d‟água
97

, a aparição de novos habitantes e a morte ou mudança dos antigos. A presença 

do CIS mudaria o cotidiano do Tomba. 

Sobre a transformação criada pela imprensa vemos desníveis entre os discursos. No 

caso da obra de Foucault essas diferenças relacionam-se aos textos religiosos, jurídicos e 

literários. Sobre essa pesquisa esses tipos de discurso referem-se à imprensa e ao costume da 

população. Nesse conflito: 

Os discursos que “se dizem” ao correr dos dias e das relações, discursos que 
esquecem no próprio ato que lhes deu origem; e os discursos que estão na origem de 

um certo número de novos atos de fala, atos que retomam, os transformam ou falam 

deles, numa palavra, os discursos que, indefinidamente e para além da sua 

formulação são ditos, ficam ditos e estão ainda por dizer.98 

 

Esse discurso que, segundo o autor, foi atribuído a religião, a jurisprudência e a literatura foi 

utilizado pela imprensa de Feira de Santana. Nesse trabalho tentamos demarcar o ato da 

origem desse discurso: o contexto sócio-político brasileiro nas décadas de 1960-70. 

Percebemos os atos de sua fala: A criação da áurea moderna e progressista para cidade. 

Metodologicamente elegemos um objeto dessas formações discursivas: O CIS. Vimos que 

através dele o projeto político maior criou novos atos de fala, utilizou-se de antigas 

formulações foi e é dito. Essa situação atingiu muitas pessoas na cidade. Mas no caso 

específico do CIS o Tomba e a sua população foram transformados no interior desse projeto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

            O objetivo deste estudo foi identificar a partir do fenômeno da implantação do CIS as 

formulações sobre o que seria a modernidade e o progresso em Feira de Santana. O texto 

indica também que o centro não era o único símbolo dessa nova fase que, de acordo com o 

poder público e a imprensa local, a cidade vivia. Para isso precisamos revisar algumas 

informações presentes no decorrer do texto. 

 Em primeiro lugar, toda essa modificação estrutural que a cidade passou no período 

entre 1965-1975 (duplicação da BR 324, construção da Universidade Estadual de Feira de 

Santana - UEFS, criação de conjuntos habitacionais na periferia da cidade, criação da Avenida 

Eduardo Fróes da Mota [Anel de Contorno], remodelação do centro da cidade e implantação 

do CIS) interagem com modificações vividas pelo Brasil no período. Feira de Santana estava 

inserida nas políticas federais de incentivo ao desenvolvimento industrial descentralizado, 

sofreu os reflexos do “Milagre Econômico” e da modificação do perfil da população de rural 

para urbana. 

 Inserida nesse contexto a cidade vivenciou outros eixos de modificações. Os espaços 

locais foram reordenados para facilitar os novos signos da modernidade: carros, cinemas, 

praças, comércio e indústria. Por isso, antigas figuras do centro da cidade como: árvores 

centenárias, praças, prostíbulos e posteriormente a Feira dariam espaço aos carros, 

alargamento de ruas, criação de conjuntos habitacionais entre outros. O progresso para Feira 

de Santana passou por cima das antigas imagens acerca da cidade, e apropriou-se de outras. 

 Politicamente, esses anos podem ser considerados anos de ouro da influência 

„durvalista‟ na política feirense. No período estudado, João Durval é uma das figuras centrais 

na articulação da implantação do CIS. Além disso, o político atua enfraquecendo a influência 

de seu sucessor: Newton Falcão, e posteriormente, assumindo através da direção do Conselho 

Industrial de Feira de Santana – CIFS, o controle das ações para implantação do centro. 

 O executivo feirense não estava sozinho na sua missão de criação de fortalecimento do 

pólo industrial local. Através das pesquisas referentes a industrialização da Bahia, percebemos 

como o poder público estadual estava interessado no adequado funcionamento do CIS. Apesar 

de, recentemente industrializada, a Bahia arquitetou a posição do Centro do Subaé, como 



núcleo industrial auxiliar ao da capital e como ponto estratégico para escoamento da 

produção, para o sudeste e para o recôncavo baiano. 

 Para convencer os feirenses, os chefes políticos da cidade possuíam uma importante 

arma nas mãos: A imprensa. Os jornais Folha do Norte e Feira Hoje, reproduziam 

adequadamente os anseios das lideranças feirenses. Travestidos no discurso da imparcialidade 

e da busca pelo progresso da cidade, eles que caracterizam a reurbanização e as obras de 

infraestrutura como momentos de modernidade e progresso. Sobre seus discursos nos diz 

Foucault: 

Em todo caso, há pelo menos uma coisa que deve ser sublinhada: assim entendida, a 

análise do discurso não vai revelar a universalidade de um sentido, mas trazer a luz 

da raridade que é imposta, e como um poder fundamental de afirmação. Raridade e 

afirmação, raridade de afirmação – e de maneira nenhuma uma generosidade 

contínua do sentido ou monarquia do significante99 

 

Em outras palavras, apesar de controlar a comunicação de massa no período, as idéias que as 

elites tinham para Feira, nem sempre coadunaram com o interesse popular. É por isso que 

algumas vezes as críticas jornalísticas tornam-se mais duras e ferrenhas. O tom se eleva para, 

desqualificar o outro e reforçar o ponto de dominação de sua fala. Mesmo assim não ocorria 

uma monarquia de sentido na idéia de progresso para Feira de Santana, já que a população de 

muitos bairros da cidade ficou alheia a esse processo. 

 Percebemos, portanto, que um elemento imprescindível para a correta compreensão da  

da implantação do CIS é o trabalho dos jornais. Eles noticiaram às movimentações federais de 

apoio a indústria
100

, as obras estruturais para funcionamento do centro
101

 e ai déia que a 

cidade estava numa caminhada natural em direção a prosperidade e progresso. 

 Entrementes este estudo não problematiza apenas as “ações de cima” em relação à 

construção de Feira de Santana. Ao enfocar o Bairro do Tomba no período de implantação do 

CIS vemos um lado constantemente negado pela imprensa local. O Tomba nas décadas de 

1960-70 nega todas as propostas moderno-progressistas para Feira de Santana. Não possuía 

ruas calçadas, era espaço de grandes taxas de criminalidade, não possuía rede de saneamento 

e sua população convivia ainda com elementos naturais. 

 Sobretudo sua população negra, e os festejos do 2 de julho, com elementos culturais 

carregadas de simbolismos da cultura africana, contrastavam a todo momento com os modelos 

civilizatórios dos políticos. Foi por isso que posteriormente o bairro sofreu uma remodelação 

e, na atualidade, camufla esses elementos do passado. 
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 Por fim esse trabalho contribui para os estudos contemporâneos sobre a cidade de 

Feira de Santana na medida em que, trata essencialmente dos discursos para e pós 

implantação do CIS, da articulação entre o poder público e a imprensa ante essas propostas 

impostas pela classe dominante. 
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