
1 
 

 
 
 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA  
COLEGIADO DE HISTÓRIA 

CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA  
 
 

 
 
 
 

FABIANO GONÇALVES MENESES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAÇÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE 
SANTANA ENTRE 1938 E 1985 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feira de Santana 
2017 



2 
 

FABIANO GONÇALVES MENESES 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

FORMAÇÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE 
SANTANA ENTRE 1938 E 1985 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monografia apresentada ao curso de Licenciatura 
em História da Universidade Estadual de Feira de 
Santana (UEFS), como requisito parcial para 
obtenção do grau de licenciado em História. 
 
Orientadora: Prof.ª Dra. Rosângela Leal Santos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Feira de Santana  
2017 



3 
 

FABIANO GONÇALVES MENESES 
 
 

 
 
 
 

FORMAÇÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE 
SANTANA ENTRE 1938 E 1985 

 
 
 
 
 
 
 

Monografia apresentada como requisito parcial 
para obtenção do título de licenciado em História, 
da Universidade Estadual de Feira de Santana. 

 
 
 
 
 

Aprovada em _____ de ____________ de 2017 
 
 

 
 

Banca Examinadora 
 
 
 

______________________________________________________ 
Prof. Dr. Aldo José Morais Silva 

 
 
 
 

_______________________________________________________ 
Profa. Dra. Elciene Rizzato Azevedo 

 
 
 

_______________________________________________________ 
Profa. Dra. Nacelice Barbosa Freitas 

 
 
 
 
 



4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dedico aos meus familiares e amigos (as) que 
compartilharam comigo os momentos de 
elaboração deste trabalho, fazendo de cada 
etapa um aprendizado e uma vitória alcançada. 



5 
 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 

A Deus pelo dom da vida, pela saúde e por ter me acompanhado ao 
longo desta caminhada acadêmica e especialmente no período de realização 
desta pesquisa. 
 

Aos meus pais – Miguel Conceição Meneses e Edivalda Gonçalves 
Meneses – pelo amor, carinho, confiança e pelas palavras de encorajamento 
muito valiosas nas horas difíceis.  

 
À minha esposa Maria Aparecida, pelo seu amor, carinho e 

companheirismo. 
 

Á minha filha Fernandinha que me devolveu a esperança no futuro. 
 

À minha irmã Maiana e meus irmãos Miraldo e Miguel Jr., pela união, 
carinho, amizade e palavras de incentivo. 
 

Às minhas sobrinhas Ludimila e Kauane, pelo carinho e incentivo. 
 

À profª Dra. Rosangela Leal Santos, por ter aceitado o meu convite para 
orientação desta pesquisa e pela atenção e companheirismo fundamental na 
realização dessa pesquisa. 

 
À profª Dra. Nacelice Barbosa Freitas por suas considerações e apoio na 

finalização desta monografia 
 
Aos profs. Dr. Aldo José Morais Silva e Dra. Elciene Rizzato Azevedo 

por contribuírem com seu ponto de vista teórico metodológico conceitual 
durante o período em cursei suas disciplinas e pelas considerações na banca 
examinadora.  
 

Aos meus velhos amigos de graduação Thiago, Simone e Bruna pelo 
carinho, amizade e ombro amigo nos momentos difíceis.   
 

A todos aqueles, que embora não citados, no entanto, colaboradores 
nesta jornada. Os meus mais sinceros agradecimentos! 
 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decerto, mesmo que a história fosse julgada 
incapaz de outros serviços, restaria dizer, a seu 
favor, que ela entretém. Ou, para ser mais 
exato, pois cada um busca seus passatempos 
onde mais lhe agrada, assim parece, 
incontestavelmente, para um grande número 
de homens. 

Marc Bloch, 1886-1944 
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RESUMO 

 

O trabalho busca elaborar uma discussão sobre as diversas divisões regionais 
ocorridas no Brasil entre 1941 a 1985 baseando-se nas definições do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Buscou-se também caracterizar o 
estado da Bahia e seus diversos conceitos e (pré) conceitos das diversas 
divisões regionais que adotou e influenciou seus municípios e as principais 
definições de região e como esta tem influenciado a organização espacial 
sofrida pelo Brasil ao longo do referido período. Analisando dentro desta 
conjuntura o Município de Feira de Santana como exemplo dessas interações 
seus fatores de formação, sua relação com as diferentes organizações políticas 
ocorridas no território baiano e sua própria compreensão do que vem a ser 
espaço, território e região. 

 
Palavras-chave: Divisão Regional; Município de Feira de Santana; Região, 
Espaço e Território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

LISTA DE FIGURAS 

 
Figura 1 ...................................................................................................................................... 23 

Figura 2 ...................................................................................................................................... 27 

Figura 3 ...................................................................................................................................... 31 

Figura 4 ...................................................................................................................................... 34 

Figura 5 ...................................................................................................................................... 36 

Figura 6 ...................................................................................................................................... 38 

 
 

LISTA DE TABELAS 
 
 
Tabela 1 ..................................................................................................................................... 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

SUMÁRIO 
 

 

1 INTRODUÇÃO ..............................................................................................10 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO............................................................................12 
 

2.1 O Espaço: Breve Discussão ....................................................................15 
2.2 Território e Região ....................................................................................17 

 
3 AS DIFERENTES DIVISÕES TERRITORIAS BRASILEIRAS: BREVE 
ABORDAGEM ..................................................................................................22 

 
4 FEIRA DE SANTANA ....................................................................................33 
 
4.1 A Indústria em Feira de Santana............................................................. 39 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ..........................................................................47 

 
 REFERÊNCIAS ...............................................................................................50 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa histórico-documental a 

partir de documentos oficiais (decretos, leis e resoluções normativas) nas 

esferas federais e estaduais buscando focalizar o método da História Regional 

e Local, pois esta nos permite focalizar com bastante clareza grupos sociais ou 

parcelas espaciais específicas, mesmo levando em conta sua fragilidade 

quanto suas flexibilidades de limites espaciais. 

Com isso, abordaremos os conceitos de região, espaço e território e sua 

relação com a política. Neste sentido, buscamos-se, analisar o conceito de 

região como representação de uma identidade regional e a importância de 

conhecer e guardar na memória suas raízes como afirmadora de identidades, 

afim de alargar os conhecimentos sobre a temática e trazer uma perspectiva de 

análise histórico-conceitual para a referida cidade.  

Também busca-se identificar, através de uma análise histórica as 

diferentes organizações territoriais ocorridas no Município de Feira de Santana 

após a criação do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 1938 

até 1985, acompanhando as mudanças políticas em esfera federal e estadual 

desde a primeira divisão regional do Brasil em 1941, até sua atual divisão 

ocorrida em 1985, buscando caracterizar os diversos conceitos e preconceitos 

das inúmeras formas de regionalizações brasileiras, caracterizando também a 

inserção da cidade de Feira de Santana nesta conjuntura de mudanças e 

permanências das várias organizações regionais sofridas pelo Brasil ao longo 

do referido período. 

Dessa forma, também busca-se fazer uma análise sobre o processo de 

industrialização da cidade de Feira de Santana e sua influência em seu 

município, apresentando os principais fatores norteadores deste processo e 

suas principais consequências para este município caracterizando os principais 

grupos que buscavam esta industrialização e o que ela representou para a 

sociedade. 

            Nesta conjuntura também observarei a forma como este “sonho 

industrial” aparecem nos principais jornais do período e sua influencia nos 
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diferentes setores da sociedade, compreendo que esta é caracterizado por 

constantes disputas de setores, interesses e classes sociais distintas que 

buscam empreender sobre ela seus interesses. 
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2 ESPAÇO, REGIÃO E TERRITÓRIO 

 

Utilizando um pensamento de Albuquerque Junior (1996) sobre as 

fronteiras da vida que auxiliaram no traçado de nossas identidades através de 

demarcações geográficas 1 analisaremos algumas das mudanças que a 

compreensão do espaço e divisão política e regional desempenhou no 

município de Feira de Santana e sua influência sobre os aspectos sociais e 

econômicos com as divisões regionais brasileiras. 

Dessa forma, e entendendo o domínio dos conceitos como parte 

importante do ofício do historiador, buscou-se estabelecer, neste primeiro 

momento, os principais conceitos que darão suporte as considerações feitas 

sobre a formação territorial do município de Feira de Santana entre  1938 até 

1985. 

Porém compreendemos que os conceitos e as categorias de análise não 

podem ser prefixadas, mas adaptadas a realidade do objeto em determinado 

momento e que seu valor consiste no confronto com a realidade do período, do 

local ou do autor2. Nesse pensamento fundamentaremos em primeiro lugar 

nossos principais conceitos para utilizá-los da maneira que melhor se adéquem 

as necessidades do objeto, período e local a ser. 

Nesse ponto, a proposta de interdisciplinaridade auxiliou na apropriação 

de determinados conceitos já consolidados pela Geografia, uma vez que, para 

ela espaço, região e território são mais que conceitos, são seus princípios 

formadores, além de muito importantes para a História que adquire, cada vez 

mais, novas e renovadas propostas e métodos de análises que auxiliados pelos 

geógrafos ganharão destaque neste trabalho.  

Sendo assim, o uso do tempo e os conceitos geográficos serão 

trabalhados conjuntamente levando em conta toda a multiplicidade de 

conhecimento que a interdisciplinaridade pode proporcionar, tanto entre o 

tempo e sua duração, como entre o conceito e sua aplicação. 

                                                           
1 ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Nos Destinos de Fronteira: a invenção do 

Nordeste. In. Raízes. Revista de Ciências Sociais e Econômicas, Campina Grande, v. 12, 
p. 139-146, 1996. 

 
2 MENDONÇA, Nadir Domingues. O uso dos conceitos (uma tentativa de 

interdisciplinaridade). Petrópolis: ed. Vozes, 3º ed, 1988, p. 16 
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Assim, o determinismo ambiental foi a perpectiva teórico-metodológica 

a definir a Geografia como ciência no  final do século XIX, contexto da 

transição do capitalismo concorrencial para o monopolista imperialista. Essa 

perspectiva geográfico acredita que os aspectos naturais, principalmente 

climáticos e com eles as mudanças de temperaturas ao longo das estações do 

ano, determinavam o comportamento humano interferindo em sua possibilidade 

de progredir. Teve como um de seus principais defensores Frederic Ratzel 

(1844-1904), que criou a geografia humana denominada por ele de 

antropogeografia fundamentada nas idéias oriundas das ciências naturais.3 

O possibilismo geográfico, enfatizava as relações do homem com o meio 

natural, definindo a região a região tendo ocmo referência, especialmente, o 

gênero de vida. Porém, essa perspectiva geográfica não concebe o meio 

natural como determinante do comportamento humano. Dessa forma, o 

possibilismo que surgiu na França no final do século XIX promove uma nova 

forma de explicar o espaçogeográfico diferenciando-se do determinismo 

ambiental alemão. Para Vidal de La Blache, um dos principais idealizadores 

desse pensamento, as relações entre homem e natureza eram bastante 

complexas e, sendo assim, a natureza é vista como fornecedora das 

possibilidades para que o homem a modifique, tornando o homem agente 

principal das modificações do natural.4 

As concepções de Vidal de La Blache (1845-1918) influenciaram muito 

as idéias interdisciplinares dos Annales principalmente as obras de Lucien 

Febvre e Fernad Braudel com suas concepções de tempo e duração, 

influenciando também na produção da História Local que ganha relativa 

expressão em 1950. 

Utilizando-se deste conhecimento e da média e longa duração 

buscaremos encontrar as mudanças nas estruturas conceituais que o tempo 

deixou no corpo social feirense, uma vez que: 

 

Para nós, historiadores, uma estrutura é, indubitavelmente, um 
agrupamento, uma arquitectura; mais ainda, uma realidade que 
o tempo demora imenso a desgastar e a transportar. Certas 

                                                           
3 BARROS, José D’Assunção. A Expansão da História. Petrópolis: Vozes, 2013. p. 143-144. 
 
4 CORRÊA, Roberto Lobato. Região e Organização Espacial. Série Princípios. 3ª Edição, 

Ática, São Paulo, 1995. p. 13. 
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estruturas são dotadas de uma vida tão longa que se 
convertem em elementos estáveis de uma infinidade de 
gerações: obstruem a história, entorpecem-na e, portanto, 
determinam o seu decorrer. Outras, pelo contrário. 
desintegram-se mais rapidamente. Mas todas elas constituem. 
ao mesmo tempo, apoios e obstáculos, apresentam-se como 
limites (envolventes, no sentido matemático) dos quais o 
homem e as suas experiências não se podem emancipar. 
Pense-se na dificuldade em romper certos marcos geográficos, 
certas realidades biológicas, certos limites da produtividade e 
até reacções espirituais: também os enquadramentos mentais 
representam prisões, de longa duração.5 
 

Dessa forma, encontrar as mudanças estruturais, ou não, dependendo 

de sua variação estrutural no tempo escolhido evidencia o ponto fundamental 

de análise e também sua principal importância pois:  

 

Como é comum, no discurso historiográfico, quando se trata de 
pensar os espaços, a região aparece como um dado da 
realidade que não precisa ser em si mesmo pensado ou 
problematizado, não precisa ser tratado historicamente. A 
região aparece como um dado prévio, como um recorte 
espacial naturalizado, a-histórico, como um referente identitário 
que existiria per si, ora como um recorte dado pela natureza, 
ora como um recorte político-administrativo, ora como um 
recorte cultural, mas que parece não ser fruto de um dado 
processo histórico. A história ocorreria na região, mas não 
existiria história da região. A história da região seria o que teria 
acontecido no interior de seus limites, não a história da 
constituição destes limites.6 

 

Nesse pensamento a região apresenta-se como algo fixo já projetado e 

não problemático. Na região os historiadores encontram os elementos para 

problematizar seus trabalhos, entretanto ela mesma não se apresenta como 

problema.7 

 

 

 

                                                           
5  BRAUDEL, Fernand. História e Ciências Sociais: a longa duração. In: ______. Escritos 

sobre a História. São Paulo: Perspectiva, 1978, p. 49 
 
6 ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. O Objeto Em Fuga: Algumas Reflexões Em 

Torno Do Conceito De Região. In: Fronteiras, Dourados, MS, v. 10, n. 17, p. 55-67, jan./jun. 
2008. p. 55 

 
7idem. 
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2.1 O ESPAÇO: BREVE DISCUSSÃO 

 

A gênese da discussão sobre o espaço pode ser entendido como uma 

área indeterminada existente na natureza, contudo o espaço vital conceituado 

por Ratzel é visto como base indispensável à vida do homem englobando as 

condições produtivas tanto naturais como socialmente articuladas fazendo 

deste ponto essencial da formação histórica humana. 

Ratzel desenvolve dois conceitos fundamentais da antropogeografia, o 

território e o espaço vital, ambos bastante ligados a ecologia, de modo que 

território é a apropriação de uma porção do espaço por um determinado grupo 

e o espaço vital as necessidades territoriais de uma sociedade em função de 

seu desenvolvimento tecnico, do total de produção e recursos naturais, 

formando uma relação equilibrada entre a população e os recursos, estas 

medidas pela capacidade técnica8.  

O espaço vital na concepção ratzeliana se torna a própria razão de ser 

do Estado, desta forma por intermédio da política o espaço se transforma em 

território. 9  Contudo segundo Hartshorne o espaço é um sistema absoluto 

formado por um conjunto de pontos com existência em si mesma e 

independente de qualquer coisa, não deriva da experiência sendo apenas 

intuitivamente utilizada. Teoria derivada de conceitos kantianos muito 

influenciados pelas ideias de Newton, que enfatizam o fato de que o espaço e o 

tempo estão intimamente ligados a todas as dimensões da vida, neste sentido 

seria de competência da geografia estudar os acontecimentos ligados a 

organização espacial e a História se encarregaria dos fenômenos ligados ao 

espaço temporal.10 

Com a adesão dos métodos positivistas no século XIX e a introdução 

dos dados quantitativos das ciências naturais, a Geografia toma o espaço 

como conceito chave, deixando de lado o conceito de paisagem, e o conceito 

de região se torna parte de um processo classificativo de unidades espaciais 

                                                           
8 MORAES, A. C. Ideologias Geográficas, São Paulo: Hucitec, 1980, p. 23 
 
9 CORRÊA, Roberto Lobato. Região e Organização Espacial. Série Princípios. 3ª Edição, 

Ática, São Paulo, 1995, p. 18 
 
10 idem 
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agrupadas ou divididas logicamente, através de métodos quantitativos, pois 

lugar e território não são conceitos significativos na teoria quantitativa.11 

Entretanto a política compreendida como uma rede de poder que luta 

por estabelecer limite, pólos de poder e organização administrativa em busca 

de reordenar o espaço e sua materialidade produz sua espacialidade 

constituindo nações e com elas províncias e unidades administrativas pois:12 

 

Sendo o espaço geográfico um conjunto indissociável de sistemas de 
objetos e sistemas de ações, sua definição varia com as épocas, isto 
é, com a natureza dos objetos e a natureza das ações presentes em 
cada momento histórico. Já que a técnica é também social, pode-se 
lembrar que sistemas de objetos e sistemas de ações em conjunto 
constituem sistemas técnicos, cuja sucessão nos dá a história do 
espaço geográfico.13 

 

Após este período e as mudanças que o mundo vinha passando nos 

anos de 1970, surgia a Geografia Crítica embasada no materialismo dialético e 

com ela uma nova visão de região agora levando em consideração as 

contradições das ações humanos ao longo do tempo, onde a organização 

deste local se dá dentro da organização social humana ou seu trabalho e 

relacionamento com o meio natural. 

Assim, região torna-se um espaço diferenciado que se conecta dentro de 

uma estrutura social mais ampla.14 Contudo o espaço só aparece de fato nas 

análises marxistas após Henri Lefebvre, quando este argumenta que ele é 

fundamental para a formação de uma estrutura lógica e sistemática e que não 

deve ser visto como um local de estrita correlação com a sociedade ou como 

espaço absoluto essencialmente dos números e proporções. Dessa forma, ele 

passa a ser nem o ponto de partida como espaço absoluto, nem o ponto de 

chegada ou produto social, ele é muito maior, ele engloba estes dois conceitos 

                                                           
11 CORRÊA, Roberto Lobato. Região e Organização Espacial. Série Princípios. 3ª Edição, 

Ática, São Paulo, 1995, p. 20 
 
12 BARROS, José D’Assunção. A Expansão da História. Petrópolis: Vozes, 2013. p. 142 
 
13 SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: 4º 

ed. Editora da Universidade de São Paulo, 2006 – (coleção Milton Santos I). p. 226 
 
14  AMADO, Janaina. Republica em migalhas: historia regional e local. São Paulo, SP: 

Marco Zero, [Brasilia]: Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico 
(CNPq), 1990. 199p (Onde esta a Republica?). ISBN 85-279-0101-3: (Broch.) p. 08 
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e os ultrapassa, ele torna-se o lugar onde se realizam as relações sociais e 

produtivas da sociedade.15 

 

2.2 TERRITÓRIO E REGIÃO 

 

Entre 1960 e 1970, os conceitos de espaço e organização espacial, 

deram abertura aos problemas de planejamento territorial, desfocando o 

conceito de região do centro da discussão, e onde as características do meio 

físico já não ocupava uma posição de destaque, direcionando-a para uma 

posição muito menos hegemônica na construção do espaço geográfico. Desta 

forma, ela é atualmente  concebida como um sub-espaço fortemente integrado, 

identificável como um nível intra-estadual. Esta homogeneidade pode, por sua 

vez, se manifestar por uma forte semelhança intra-regional. 

O observa-se o termo  região é definida como uma porção do espaço 

terrestre, que permite individualizar-se por um critério específico, seja ele 

natural, humano, político e etc., como a Região da Chapada, Polígono da 

Maconha, Zona do Comércio, etc. A noção de região ocupa um lugar muito 

especial no âmbito da Geografia.  Embasada e edificada na geografia francesa 

no final do século XIX e início do século XX, o conceito de região, antes mais 

uma “noção” que propriamente um conceito, devido a uma crescente 

polissemia, acabou por perder sua posição científica hegemônica, ao mesmo 

tempo em que encontrou um vasto campo de atuação na ação política e 

administrativa nos países industrializados do pós Segunda Guerra Mundial, e, 

posteriormente, nos países em desenvolvimento a partir de meados dos anos 

de 1960. 

A identidade regional parte de relações afetivas, emocionais passionais, 

imaginários e utópicos em uma delimitação que pode extrapolar os limites 

territoriais, sendo assim, existe um grande investimento de vivências de 

sujeitos individuais ou de seus grupos.16 

 

                                                           
15 LEFEBVRE, Henri. La Production de l’Espace. Paris: Anthropos, 1986 (1974), p. 25 
 
16 ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Nos Destinos de Fronteira: a invenção do 

Nordeste. In. Raizes. Revista de Ciências Sociais e Econômicas, Campina Grande, v. 12, 
p. 139-146, 1996. p. 61 
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A região é produto das elaborações poéticas, literárias, pictóricas, 
teatrais, cinematográficas, midiáticas, escultóricas, icônicas, 
fotográficas, realizadas por aqueles que a tomaram como o objeto e o 
objetivo de suas práticas. A região, portanto, é um objeto em 
permanente construção e desconstrução, em constante movimento, 
embora seja uma característica dos discursos e das práticas 
regionalistas a busca da cristalização, da imobilização de uma dada 
forma, de uma dada significação ou definição para o regional.17 

 

Ilustrando a noção de região geográfica, a Escola Francesa de 

Geografia tem procurado dar conteúdo mais científico e sistemático a este 

conceito. Assim, temos a região conceituada como uma porção do espaço 

terrestre, o qual é individualizado pela combinação única das características 

físicas, históricas, e das atividades exercidas pela sociedade que a ela 

ocupam. 

 

[...] cujo conceito implicaria na definição do espaço físico,variável 
conforme a formação do pesquisador e suas intenções com a 
investigação, mas coincidente na Geografia, economia, povoamento. 
Entretanto, uma região se constitui quando seus habitantes 
conhecem o passado dela e a noção espacial se dilui, quando se 
firma um poder sobre o conjunto mais amplo, expondo sua fluidez. 
(grifo do autor)18 
 

Um recorte espacial específico também é constituído e legitimado por 

determinadas formas de saberes, ações e discursos que o sustentam. Mas a 

História Regional deve manter-se sempre atenta ao risco de legitimar 

acriticamente o discurso da identidade já dada de uma região, dando voz e 

sustentando visões ideológicas, políticas ou econômicas que dão forma e 

sustentam determinadas realidades regionais.19 

A organização dos espaços regionais pelas redes urbanas transformou-

se no principal enfoque dos estudos regionais ao mesmo tempo, acelerou o 

debates sobre malhas territoriais associados a diferentes níveis da organização 

político-administrativas estaduais, este fenômeno gerou tensões que surgiram 

apoiadas sob uma forma muito centralizada do poder político e, finalmente, as 
                                                           
17  ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Nos Destinos de Fronteira: a invenção do 

Nordeste. In. Raizes. Revista de Ciências Sociais e Econômicas, Campina Grande, v. 12, 
p. 139-146, 1996. p. 62-63 

 
18 NEVES, Erivaldo Fagundes. Uma comunidade sertaneja: da sesmaria ao minifúndio (um 

estudo de historia regional e local). 2. ed. Salvador, BA: Feira de Santana, 2008. p. 45-46 
 
19  ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Nos Destinos de Fronteira: a invenção do 

Nordeste. In. Raizes. Revista de Ciências Sociais e Econômicas, Campina Grande, v. 12, 
p. 139-146, 1996. p. 59 
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sanções pecuniárias que refletem o planejamento regional que integram os 

diferentes níveis de organização do espaço. 

As tensões organizacionais que se impuseram ou reforçaram o nível 

regional como um nível de representação, administração e ação ligados aos 

Estados nas estruturas federais ou regionais ocasionou uma regionalização 

fruto de uma operação de instituicionalização destas como um individualizador, 

nesta escala as modalidades de concepção e/ou implementações de políticas 

setoriais podem ser globalmente aplicadas a outras escalas geográficas de 

nível superior, neste sentido a região passa  a ter seu próprio limite, assim 

como o Estado tem o dele. 

O território, por sua vez, nos remete a um espaço que não é nem 

isotrópico nem isomórfico. O território é localizável, e é dimensionável. Ele 

possui características físicas, possui aspectos contrastantes e atitudes 

específicas, mas no território, o que realmente importa é o que a sociedade faz 

e que ações exercem sobre este ambiente físico e palpável em termos de 

organização e de construção territorial. 

A característica concreta do território não se limita aos seus aspectos 

naturais como possa parecer, mas diz respeito a todas as estruturas impressas 

por uma sociedade sobre seu espaço (paisagens, espaços urbanos, redes de 

transporte). Engloba também a parte da sociedade que utiliza este território 

para sobreviver e reproduzir seu estilo de vida ao longo do tempo, sendo a isso 

chamado de dinâmica territorial. 

O território não deve ser estudado sem que se leve em conta as 

concepções de espaço analisadas, pois, sendo ele formado a partir do espaço 

suas análises devem ser associadas, uma vez que, cada autor leva sempre em 

conta a realidade estudada, seus objetivos e sua concepção de espaço. 

Raffestin (1993) deu uma importantíssima contribuição para a 

construção do conceito de território na geografia mesmo que com algumas 

limitações em seu conceito, pois para ele o espaço é visto como ponto de 

partida, “o espaço é, de certa forma, ‘dado’ como se fosse uma matéria-prima. 

Preexiste a qualquer ação. ‘Local’ de possibilidades, é a realidade material 

preexistente a qualquer conhecimento e a qualquer prática. ”20 

                                                           
20 RAFFESTIN, Claude. Por uma geografia do poder. (trad.) Maria Cecília França, São Paulo: 

Ática, 1993. p. 144 
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Neste sentido, a principal contribuição de Raffestin (1993) foi conceber 

os conceitos territoriais de forma relacional, ou seja, inseparável do poder, o 

que nos leva a inferir que toda relação de poder produzida por um sujeito em 

um determinado espaço gera um território, com diferentes formas e 

intensidades de poder e ação no espaço gerando diferentes territórios. 

Na perspectiva de Raffestin pensar em território implica 

necessariamente em pensar em limites, numa aplicação do poder em uma área 

precisa, contudo devemos levar em conta que ter o limite como condição para 

a formação do território não pode se reduzir ao estudo da área, mas sim uma 

das muitas abordagens. 

No campo da historiografia Neves (2002) também traz contribuições 

sobre uma conceitualização de região, pois para ele está se constitui 

historicamente quando seus habitantes conhecem o passado desta e sua 

noção espacial se dilui ao firmar uma forma de poder numa área mais ampla 

garantindo sua fluidez e dentro dela insere-se o espaço local.21 

Assim, a História não é apenas o estudo do homem no tempo, mas o 

estudo do homem no tempo e no espaço, uma vez que, as ações e 

transformações históricas não estão dissociadas do espaço em que 

acontecem, podendo ser ele geográfico, político ou social.22 

Com isso, o contato entre História e Geografia se dá considerando os 

conceitos de espaço, território e região que: 

 

Em uma de suas instâncias mais primárias, o espaço (grifo do autor) 
pode ser abordado como uma área indeterminada que existe 
previamente na materialidade física (e, neste caso, ainda não 
estaremos considerando as noções de “espaço social”, de “espaço 
político”, de “espaço imaginário” e de “espaço literário” que já foram 
mencionadas). Foi apartir desta noção fundadora que, apartir da 
Geografia tradicional, começaram a emergir outras categorias como a 
de “paisagem”, “território” e “região” – noções das quais logo os 
historiadores começaram a se apropriar para seus próprios fins.23 

 

                                                           
21 NEVES, Erivaldo Fagundes. História Regional e Local: Fragmentação e Recomposição 

da História na Crise da Modernidade. Salvador: Arcádia; Feira de Santana; UEFS, 2002. p. 

46. 

 
22 BARROS, José D’Assunção. A Expansão da História. Petrópolis: Vozes, 2013. p. 137 
 
23 idem. p. 139 
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Nesta perspectiva, região é uma unidade definível do espaço 

caracterizada por uma relativa homogeneidade interna obedecendo a alguns 

fundamentos identitários que podem ser delimitada e definida por limites inter-

relacionais.24  O território apresentado por Barros (2013), segue à visão de  

Raffestin (1993), e esclarece que mesmo o trabalho do historiador desempenha 

um papel territorializador sobre a História, pois este também seleciona recortes 

temporais e espaciais para analisar utilizando determinadas fontes e nesta 

relação de poder sobre seu objeto o territorializa. 

 

A região e sua reprodução passam, pois, pelo engajamento de forças 
sociais, de grupos sociais, de elites regionais, pela militância de 
indivíduos que subjetivam e participam do processo de subjetivação 
da identidade regional. A região, para realmente existir, para não ser 
um mero recorte político-administrativo, uma demarcação abstrata 
feita pelo Estado, que ninguém reconhece ou em nome do qual 
ninguém fala ou age, tem que existir para e nas subjetividades de 
quem a reconhece, a vivência e de quem a pratica ou em nome dela 
discursa.25 

 

Portanto defender a região significa defender as forças que a dominaram 

e que a formaram da forma como ela se apresenta.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 BARROS, José D’Assunção. A Expansão da História. Petrópolis: Vozes, 2013. p. 139 
 
25  ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Nos Destinos de Fronteira: a invenção do 

Nordeste. In. Raizes. Revista de Ciências Sociais e Econômicas, Campina Grande, v. 12, 
p. 139-146, 1996. p. 60 

 
26 ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Nos Destinos de Fronteira: a invenção do 

Nordeste. In. Raizes. Revista de Ciências Sociais e Econômicas, Campina Grande, v. 12, 
p. 139-146, 1996. p. 60 
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3 AS DIVISÕES REGIONAIS BRASILEIRAS: BREVE ABORDAGEM 

 

A primeira divisão regional do Brasil foi proposta por Delgado de 

Carvalho em 1913, ele introduziu no Brasil o conceito de regiões naturais, 

tornando-se um marco na análise teórica de questões regionais e suas 

divisões. Influenciado pelo possibilíssimo francês considerava muito a ação do 

homem sobre a natureza, concepção que não levou em conta na sua primeira 

divisão territorial constituída para fins didáticos. Em seu trabalho ele analisou 

as regiões brasileiras tendo foco teórico na escola determinista ambiental ao 

explorar principalmente a correlação de elementos do meio físico27. 

Para Delgado de Carvalho a divisão regional deveria ser algo 

duradouro, bem diferente das relações humanas, que são bastante mutáveis, 

por isso baseou-se apenas em elementos físicos como relevo, clima e 

vegetação28.  Assim dividiu o Brasil em cinco grandes regiões, são elas: 

  

➢ BRASIL SETENTRIONAL ou AMAZÔNICO – Acre, Amazonas e Pará 

➢ BRASIL NORTE-ORIENTAL – Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. 

➢ BRASIL ORIENTAL – Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 

Distrito Federal e Minas Gerais. 

➢ BRASIL MERIDIONAL – São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. 

➢ BRASIL CENTRAL – Goiás e Mato Grosso (FIGURA 01).  

 

Os estudos de Delgado de Carvalho irão se manter dominantes, mesmo 

com seu caráter didático até a década de trinta, quando em 1933 o general 

João Salgadas Vianna buscou no poder público rever a forma como a 

organização territorial brasileira estava organizada, pois temia revoltas vindas 

de zonas mais densamente povoadas especialmente São Paulo, Rio Grande 

do Sul e Minas Gerais29. 

                                                           
27  MAGNANO, Angélica Alves. “A divisão regional brasileira. Uma revisão bibliográfica”. In 

Revista Brasileira de Geografia. Vol. 57, n. 4. 1995. p. 66. 
28 Idem 
29 MAGNANO, Angélica Alves. “A divisão regional brasileira. Uma revisão bibliográfica”. In 

Revista Brasileira de Geografia. Vol. 57, n. 4. 1995. p. 66. 
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DIVISÃO REGIONAL DO BRASIL POR DELGADO DE CARVALHO DE 1913 

 
(FIGURA 1) – Divisão Regional por Delgado de Carvalho de 1913 – INSTITUTO BRASILEIRO 
DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Divisão Territorial do Brasil: Brasil: IBGE, 2002 

 

No final deste período o IBGE (Instituto de Geografia e Estatística) 

iniciou uma campanha através de um de seus órgãos o CNG, Conselho 

Nacional de Geografia, para que fosse adotada uma única divisão territorial 

brasileira, com fins práticos e, sobretudo estatísticos, conseguindo em 1942, 

uma circular da presidência da república, onde determinava que todos os 

ministérios deveriam seguir a divisão regional brasileira definida pelo IBGE, 

contudo: 

 

As divisões territoriais brasileiras não possuíam uma regra específica 
para sua implantação, e, historicamente, as divisões regionais eram 
realizadas segundo diferentes critérios, muitas vezes não explícitos 
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gerando constantes problemas como a falta de uma delimitação 
concreta ou gerando uma delimitação inconsistente, variável ou 
inverificável, que utilizavam como divisas a marcação de terras 
particulares ou de antigas circunscrições eclesiásticas, contraditórias 
face às condições geográficas. Muitas vezes estas divisões 
apresentavam uma extraterritorialidade, ora pela não contigüidade das 

sub-circunscrições, ora pela jurisdição sobre fazendas ou povoados 

“encravados” em outras circunscrições30 

 

Para solucionar este problema a Presidência da Republica sancionou o 

decreto Lei Nº 311, de dois de Março de 1938 (também conhecida como Lei 

Geográfica do Estado Novo) para regulamentar as divisões regionais 

brasileiras sendo algumas delas31:  

 

➢  Art. 2º Os municípios compreenderão um ou mais 
distritos, formando área contínua. Quando se fizer necessário, 
os distritos se subdividirão em zonas com seriação ordinal. 
➢ Art. 3º A sede do município tem a categoria de cidade e 
lhe dá o nome. 
➢  Art. 8º Os limites interdistritais ou intermunicipais serão 
definidos segundo linhas geodésicas entre pontos bem 
identificados ou acompanhando acidentes naturais, não se 
admitindo linhas divisórias sem definição expressa ou 
caracterizadas apenas pela coincidência com divisas pretéritas 
ou atuais. 
➢ Art. 10. Não haverá, no mesmo Estado, mais de uma 
cidade ou vila com a mesma denominação.  
➢  Art. 11. Nenhum novo distrito será instalado sem que 
previamente se delimitem os quadros urbano e suburbano da 
sede, onde haverá pelo menos trinta moradias. 
➢ Parágrafo único. O ato de delimitação será sempre 
acompanhado da respectiva planta.  
➢ Art. 12. Nenhum município se instalará sem que o quadro 
urbano da sede abranja no mínimo duzentas moradias.  
➢  Art. 13. Dentro do prazo de um ano, contado da data 
desta lei, ou da respectiva instalação, se ulterior, os municípios 
depositarão na Secretaria do Diretório Regional de Geografia, 
em duas vias autenticadas, o mapa do seu território.  
 § 1º O mapa a que se refere este artigo, ainda quando 
levantado de modo rudimentar, deverá satisfazer os requisitos 
mínimos fixados pelo Conselho Nacional de Geografia.  
§ 2º O município que não der cumprimento ao disposto neste 
artigo terá cassada a autonomia e o seu território será anexado 

                                                           
30 MENESES, F. G.; OLIVEIRA, A. M.; SANTOS, R. L.. Evolução Territorial do Município de 

Feira de Santana: Sua Estrutura Jurídica e o Rebatimento Na Sua Configuração Espacial. In: 
II SEMANA DE HISTÓRIA DO PONTAL, HISTÓRIA E INTERDISCIPLINARIDADE: 
DIÁLOGOS COM A PESQUISA E O ENSINO NAS HUMANIDADES, Ituiutaba/ MG., 2013. v. 
2. 

 
31 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Divisão Territorial dos 

Estados Unidos do Brasil: Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1940. P. 5 

http://lattes.cnpq.br/2616338381300198
http://lattes.cnpq.br/1808172026381201
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a um dos municípios vizinhos, ao qual fica deferido o encargo, 
aberto novo prazo de uma ano, com diêntica sanção.  
➢   Art. 15. As designações e a discriminação de "comarca", 
"termo", "município" e "distrito" serão adotadas em todo o país, 
cabendo às respectivas sedes as categorias correspondentes, 
e abrangidos os distritos que existiam somente na ordem 
administrativa ou na judiciária. 
➢ § 1º Ficam mantidos, para os efeitos deste artigo, os 
distritos de uma ou de outra ordem, já instalados, que, em 
virtude de disposição constitucional, houverem sido criados por 
atos municipais.  
      § 2º Ficam excetuados da confirmação e alargamento de 
investidura determinados neste artigo os vários distritos 
judiciários ou administrativos que tiverem sede na mesma 
cidade, aos quais se aplicará, desde já, o critério fixado na 
última parte do art. 2º.32 

 

Fábio de Macedo Soares Guimarães chefe do Conselho Nacional de 

Geografia, unidade responsável pelo referido projeto e após várias análises de 

divisões regionais, optou por manter a divisão territorial proposta por Delgado 

de Carvalho, que já estava sendo utilizada para fins didáticos, contudo sofreria 

mudanças em algumas nomenclaturas e seriam acrescentadas algumas 

subdivisões. A proposta de Fábio de Macedo Soares Guimarães, assim como a 

de Delgado de Carvalho, baseava-se na posição geográfica para nomear as 

regiões, que eram definidas por suas características naturais, tendo como fator 

dominante dentro das inter-relações, fatores físicos como clima, vegetação e 

relevo, denominado de nota característica da região33. 

Esta divisão regional sofreu duas alterações devido a modificações nas 

divisões territoriais do Brasil, uma em 1942/1943 devido à criação de novas 

unidades político-administrativas, foram eles os Territórios Federais de 

Fernando de Noronha (1942), incluído na Região Nordeste; Guaporé, Rio 

Branco e Amapá (1943), incluídos na Região Norte; Iguaçu (1943), incluído na 

Região Sul; e Ponta Porã (1943), incluído na Região Centro-Oeste, a segunda 

ocorreu em 1946 com a extinção dos Territórios Federais de Iguaçu e Ponta 

Porã34. 

                                                           
32 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Divisão Territorial dos 

Estados Unidos do Brasil: Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1940. p. 377-379 
 
33  MAGNANO, Angélica Alves. “A divisão regional brasileira. Uma revisão bibliográfica”. In 

Revista Brasileira de Geografia. Vol. 57, n. 4. 1995. p. 68. 
 
34 idem. p. 69. 
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Entretanto estas novas unidades federais tinham um problema quanto 

a sua real definição jurídica, pois eram unidades da federação, porém sem 

clara definição quanto a sua competência e nem quanto a sua governabilidade 

que era de competência do poder federal, entretanto esta situação muda com o 

decreto lei 411/69 que determina Territórios Federais como: 

 

[...] uma pessoa jurídica de direito Público, de capacidade 
administrativa e de nível constitucional, geneticamente ligado à 
União, tendo a fonte do seu regime jurídico infraconstitucional. Sob 
este enfoque, essas áreas apresentariam uma dinâmica própria para 
a sua atuação política e econômica, porém a descentralização 

prevista na Reforma de 1969, na prática não foi executada.35 

 

Dessa forma após as alterações de 1943 e 1946 as regiões ficaram 

assim divididas: 

➢ REGIÃO NORTE: Estados do Amazonas e Pará, Territórios do Acre, 

Amapá, Rio Branco e Guaporé. 

➢ REGIÃO NORDESTE: OCIDENTAL- Estados do Maranhão e Piauí;  

➢ REGIÃO NORDESTE ORIENTAL- Estados do Ceará, Rio Grande do 

Norte,Paraíba, Pernambuco e Alagoas e Território de Fernando de 

Noronha. 

➢ REGIÃO LESTE: SETENTRIONAL- Estados de Sergipe e Bahia 

Meridional; Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e 

Distrito Federal (a partir de 1960, transformado em Estado da 

Guanabara). 

➢ REGIÃO SUL: Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. 

➢ REGIÃO CENTRO-OESTE: Estados de Mato Grosso e Goiás (e, a partir 

de 1960, o Distrito Federal) (FIGURA 02). 

 

Esta divisão regional, do ponto de vista metodológico, pode ser 

considerada empirista, pois foi o conhecimento real do objeto de estudo, o 

território nacional, que serviu de base para a referida divisão. A metodologia 

empregada nela partia do todo, ou seja, o território se dividia e em seguida se 

                                                           
35 PORTO, Jadson Luís Rebelo. Os Territórios Federais e a Sua Evolução No Brasil: in Revista 
De Educação, Cultura e Meio Ambiente. Mar. N° 15, Vol III, 1999. pp 45-52 
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subdividia em porções cada vez menores, desta forma, primeiro temos cinco 

grandes regiões classificadas por características do meio físico, que se 

subdividiram em trinta regiões, apresentando características homogêneas 

quanto às características geograficas, divididas em setenta e nove sub-regiões, 

divididas por fim em duzentas e vinte e oito pequenas áreas denominadas de 

Zonas Fisiográficas que se baseavam em características socioeconômicas36.  

 

DIVISÃO REGIONAL DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL - 1945 

 
(FIGURA 2) –Divisão Regional dos Estados Unidos do Brasil - 1945 – INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Divisão Territorial do Brasil: Brasil: IBGE, 
2002 

 

                                                           
36  MAGNANO, Angélica Alves. “A divisão regional brasileira. Uma revisão bibliográfica”. In 

Revista Brasileira de Geografia. Vol. 57, n. 4. 1995. p. 69 
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Estas escolhas metodológicas levaram a divisão regional de 1945 a ser 

muito criticada, pois segundo Corrêa (1995) quando se tratava de grandes 

regiões, regiões e sub-regiões eram utilizados conceitos do determinismo 

ambiental, ao passo que nas unidades de menor extensão usava-se conceitos 

socioeconômicos das Zonas Fisiográficas, levando-as ao campo do 

possibilíssimo geográfico, conceito em que é considerada a paisagem e sua 

extensão territorial se entrelaçando37.  

Nesse período a Bahia encontra-se dividida em 150 municípios e 549 

distritos e suas sedes já atendendo as alterações determinadas pela Lei Nº 311 

de 193838. Esta divisão territorial baiana ira perdurar até o quinquênio seguinte 

o de 1944-1949, mesmo com a influência da, já então implantada, divisão 

regional brasileira, sua única alteração visível será no número de seus distritos 

que passa a ser 55439 

Os anos 1940 e 1950 foram marcados por uma política de 

redemocratização do Brasil e uma consequente mudança na estrutura 

produtiva que agora se desligava de suas raízes rurais para investir em 

atividades industriais, contudo ela agravou ainda mais as disparidades entre a 

região sudeste e o resto do país, pois no momento em que esta começa seu 

processo de industrialização passa imediatamente a invadir as economias das 

outras regiões, destruindo seus mercados para captar recursos e distribuir o 

excedente de sua produção centralizando o capital40. 

Essa mudança na estrutura política do país vai influenciar diretamente 

os estados principalmente quanto sua questão territorial, que deveriam ser 

apresentados no ano de 1949, pois devido a ela muitos estados e territórios 

federais não conseguiram apresentar as mudanças ocorridas a nível regional 

                                                           
37 CORRÊA, Roberto Lobato. Região e Organização Espacial. Série Princípios. 3ª Edição, 

Ática, São Paulo, 1995.p. 26 
 
38 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Divisão Territorial dos 

Estados Unidos do Brasil: Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1940.p. 90 
 
39 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Divisão Territorial do Brasil: 

Brasil: Rio de Janeiro: IBGE, 1945. p. 36. 
 
40 OLIVEIRA, Francisco. Elegia para uma re(li)gião. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1977. p. 75-

76 
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provocando atrasos e informações contraditórias quando da apresentação dos 

dados definitivos em 195141. 

Mantendo a mesma estrutura territorial de 1951 a Bahia só terá 

alterações na segunda metade de 1955 em que passa a ter 170 municípios e 

667 distritos marcando neste momento uma tendência nacional de 

fragmentação municipal e proliferação de distritos que são criados ou 

conseguem sua emancipação.42 

 Em 1957 a Bahia perde um de seus municípios, pois Igaporã tinha sido 

extinto em Fevereiro 1957 e seu território anexado ao município de Caetité 

através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal deixando a Bahia com 

169 municípios43. Contudo em 1959 temos a divulgação da criação de 25 

municípios o que eleva o número de municípios baianos para 194, entretanto 

nesta revista não aparecem os dados sobre os distritos ficando estes 

reservados para a edição da Revista da Divisão Regional do Brasil de 1961 

que apresenta o estado baiano com 481 distritos44. 

O Conselho Nacional de Estatística já apontava em 1963, um 
crescimento incontrolável das divisões administrativas dos Estados e 
Municípios, configurando um quadro crescente no cenário nacional. 
Neste processo, no período compreendido entre 1960 e 1963, foram 
criados mil quatrocentos e cinquenta e quatro municípios e mil e 
oitenta e cinco distritos. Período em que o número de municípios e 
distritos baianos deu um considerável salto passando de 194 
municípios e 681 distritos em 1960, para 336 municípios e 688 
distritos em 196345. 

 

                                                           
41 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Divisão Territorial do Brasil: 

Brasil: Rio de Janeiro: IBGE, 1949. p. 5. 
 
42 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Divisão Territorial do Brasil: 

Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1955. p. 9 
 
43 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA.Revista Brasileira dos 

Municípios: Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1957. p. 212 
 
44 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA.Revista Brasileira dos 

Municípios: Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1957. p. 85-86 
 
45 MENESES, F. G.; OLIVEIRA, A. M. ; SANTOS, R. L. . Evolução Territorial do Município de 

Feira de Santana: Sua Estrutura Jurídica e o Rebatimento Na Sua Configuração Espacial. In: 
II SEMANA DE HISTÓRIA DO PONTAL HISTÓRIA E INTERDISCIPLINARIDADE: 
DIÁLOGOS COM A PESQUISA E O ENSINO NAS HUMANIDADES, Ituiutaba/ MG. v. 2.2013.  

http://lattes.cnpq.br/2616338381300198
http://lattes.cnpq.br/1808172026381201
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Por mandados de segurança dois municípios baianos foram extintos São 

Roque do Paraguassu (Maragogipe) em junho de 1962 e Ubiraitá em julho 

1963, contudo estes mandados foram revogados46 

Em 1964 a instalação da ditadura militar trouxe uma nova concepção 

centralizadora do poder o que gerou uma nova interpretação dos conceitos 

territoriais e geográficos, entre eles os conceitos de região, desenvolvimento e 

desigualdades regionais obrigando na segunda metade da década de 60 o 

IBGE a elaborar uma nova divisão regional que levasse em conta estas novas 

discussões metodológicas e centralizadoras. 

 

O CNG reconhecia a importância de se atender a uma crescente 
demanda por uma divisão revisada, segundo critérios e normas 
atualizados, recomendando a adoção de um "critério eclético", onde 
os conceitos de regiões polarizadas e homogêneas se combinariam 
a fim de tender às finalidades de ordem prática Sugeria, por fim, a 
identificação de unidades regionais hierarquizadas (grifo do autor)47. 

 
 

Assim, temos Regiões Polarizadas estabelecidas a partir de uma 
hierarquia urbana, apoiada no grau de influência dos grandes centros seja pelo 
comércio varejista e atacadista, economia, infraestrutura, indústrias, tecnologia 
ou fatores sociais. 48  Já regiões homogêneas classificado como forma de 
organização em função da produção baseados na combinação de fatores 
físicos, sociais e econômicos.49 

 

Desta forma em 1969/1970 o Brasil foi assim dividido:  

➢ NORTE (Amazonas, Pará, Acre e Territórios de Rondônia, de Roraima e 

do Amapá) 

➢ NORDESTE (Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Piauí e Território de Fernando de 

Noronha) 

                                                           
46INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Divisão Territorial do Brasil: 

Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1965. p. 40 
 
47  MAGNANO, Angélica Alves. “A divisão regional brasileira. Uma revisão bibliográfica”. In 

Revista Brasileira de Geografia. Vol. 57, n. 4. 1995. p. 12. 
 
48  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Esboço Preliminar de 

Divisão do Brasil em Espaços Polarizadas: Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1967. p. 4 

 
49  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA.Divisão do Brasil em 

Microregiões Homogêneas : Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1968. p. 8 
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➢ SUDESTE (São Paulo, Minas Gerais, Guanabara, Rio de Janeiro e 

Espírito Santo) 

➢ SUL (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) 

➢ CENTRO-OESTE (Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal) (FIGURA 3) 

 

 

DIVISÃO REGIONAL DO BRASIL - 1970 

 
(FIGURA 3) – Divisão regional do Brasil de 1970: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATISTICA. Divisão Territorial do Brasil: Brasil: IBGE, 2002 

 

 

No período compreendido entre 1964 e 1979 o estado baiano irá 

manter uma certa estabilidade em sua estrutura territorial, excetuando o fato de 

perder um de seus municípios em 1965 recuperando-o em 1966, ela mantém 
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seus 366 municípios além de ganhar mais dois distritos ficando em 1979 com 

690 distritos.50 

No final da década de 1980, o Brasil se encontrava com estruturas 

espaciais muito diferentes das que tinha na década de 1970, contudo 

continuava com a mesma divisão regional implantada em 1970, preocupado 

com a validade desta divisão regional nos meios acadêmicos e órgão de 

pesquisa, o IBGE diante da impossibilidade de redefinir as divisões regionais 

brasileiras naquele momento passou em 1988, a reavaliar as divisões das 

mesorregiões e microrregiões homogêneas, utilizando conceitos atualizados 

sobre questões territoriais. 

No mapa do Brasil de 1980, as alterações se resumem à fusão dos 

estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, com a transferência da capital de 

Niterói para a cidade do Rio de Janeiro, e à criação de mais uma unidade da 

federação, o Mato Grosso do Sul, desmembrado do estado do Mato Grosso em 

1977. Então as regiões ficam assim ordenadas: 

 

 

➢ NORTE (Amazonas, Pará, Acre e Territórios de Rondônia, de Roraima e 

do Amapá) 

➢ NORDESTE (Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Piauí e Território de Fernando de 

Noronha) 

➢ SUDESTE (São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo) 

➢ SUL (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) 

➢ CENTRO-OESTE (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito 

Federal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Divisão Territorial do Brasil: 
Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1980. pp. 4 
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4. FORMAÇÃO TERRITORIAL DE FEIRA DE SANTANA  
 
 

Localizada em uma região estratégica, o município de Feira de Santana 

se beneficiou muito com o comércio e a prestação de serviços, setores 

econômicos que sempre fizeram parte de sua história, uma vez que, o 

comércio de gado foi um dos maiores e mais importantes colaboradores de sua 

formação e desenvolvimento desde o período colonial até hoje. 

Feira de Santana é hoje a segunda maior cidade do estado da Bahia e 

sede do município de mesmo nome, além de um importante centro de ligação 

entre o norte e o sul do país e uma crescente atividade industrial implantada na 

década de 1970. A cidade feirense é cortada por três rodovias federais as BRs 

324, 116 e 111 que servem de importantes rotas por onde passam produtos e 

pessoas tanto em direção as Regiões Norte e Sudeste do país quanto do litoral 

onde se localiza a capital do Estado e seu interior, dando a cidade considerável 

circulação de pessoas, produtos e dinamismo comercial. 

Partindo do ponto de vista do desenvolvimento Feira de Santana 

começa a se industrializar com a instalação de pequenas oficinas manuais 

ligadas a produção do fumo, charque, farinha, algodão, couro e cerâmica que 

se destinava ao comércio local e ao abastecimento de outras regiões do interior 

baiano, contudo saltou de uma efêmera industrialização que enfrentava sérios 

problemas no setor industrial a partir da década de 1940, como o tamanho de 

seu mercado local e a baixa renda de sua população, além da concorrência 

com outros centros mais desenvolvidos como Salvador, para um importante 

centro industrial após 197051. 

Na revista quinquenal do IBGE de 1940 o município feirense aparece 

com nove distritos Almas, Bom Despacho, Humildes, Ipuaçu (antigo Remédio 

da Gameleira), Itacuruçá (antigo Bonfim), Maria Quitéria (antiga São José de 

Itapororócas), Santa Bárbara, São Vicente e Tanquinho. O município ainda 

adquire neste quinquênio, o termo de Riachão do Jacuípe da comarca de 

                                                           
51VALENTE, Andrei de Brito. Estado e Direção de Classe: Algumas Reflexões Sobre O Período 

De Industrialização Em Feira de Santana. In A PALA RE-VISTA, Ano I, nº 1, p 3-10, Agosto 
2011 .p. 3-4. 
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Serrinha por conta de alterações decorrentes da Lei Orgânica nº 311, de 2 de 

março de 193852. (FIGURA 4)  

 

REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA EM 1889 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FIGURA 4)53 – Região de Feira de Santana em 1889 

                                                           
52 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Divisão Territorial dos 

Estados Unidos do Brasil: Brasil 1940. Rio de Janeiro: IBGE, 1940. p. 90-91 
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Porém, no quinquênio seguinte, o de 1945, o distrito de Riachão do 

Jacuípe que havia sido incorporado pelo município de Feira de Santana torna-

se sede municipal além de ganhar outros três distritos Candeal, Gavião e Ichú, 

deixando-o com seus antigos nove distritos outros destaques desta edição 

foram algumas mudanças toponímias nos distritos de Anguera (ex- Almas), 

Bomfim de Feira ( ex-Itacurussá), Jaguara (ex-Bom Despacho), Pacatú (ex-

Santa Bárbara), Tiquaruçu (ex -São Vicente)54. 

Com atrasos de alguns estados como, Piauí, Ceará, Alagoas, Bahia, 

Espírito Santo e Rio Grande do Sul além de todos os territórios federais exceto 

Fernando de Noronha em demarcarem seus territórios para a publicação da 

revista agora com novo nome seguindo as alterações feitas pela nova 

constituição federal de 1946, a revista Divisão Territorial do Brasil do 

quinquênio de 1950, o IBGE lançou uma edição preliminar em 1949, a fim de, 

apresentar os dados já obtidos e com a proposta de incorporá-los a edição 

definitiva tão logo os estados e territórios em atraso resolvessem suas 

pendências.55 (FIGURA 5) 

Sendo assim, foram suspensas as criações de novos municípios e 

distritos até que a situação irregular fosse resolvida, o que ocorre em setembro 

de 1950 tendo a edição definitiva da revista publicada em 195156.  

 

Num resumo das divisões territoriais anteriores, a revista Divisão 
Territorial do Brasil de 1951, demonstra uma discrepância entre este 
resumo e os dados apresentados na mesma publicação referente ao 
ano de 1949, que mostra a Bahia com quinhentos e cinquenta e 
quatro distritos enquanto no resumo de 1951 ela aparece com 

                                                                                                                                                                          
53  MENESES, F. G.; OLIVEIRA, A. M. ; SANTOS, R. L. . Evolução Territorial do Município de 

Feira de Santana: Sua Estrutura Jurídica e o Rebatimento Na Sua Configuração Espacial. In: 
II SEMANA DE HISTÓRIA DO PONTAL, 2013, Ituiutaba/ MG. II Semana de História do Pontal 
História e Interdisciplinaridade: diálogos com a pesquisa e o ensino nas humanidades, 2013. 
v. 2. 

 
54 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Divisão Territorial dos 

Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1945, p. 34 
 
55 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Divisão Territorial do Brasil. 

Rio de Janeiro: IBGE, 1949, p 5. 
 
56 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Divisão Territorial do Brasil. 

Rio de Janeiro: IBGE, 1951, p 7. 

http://lattes.cnpq.br/2616338381300198
http://lattes.cnpq.br/1808172026381201
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quinhentos e cinquenta e dois, se mantendo com esta quantidade 
durante todo o referido ano.57 

 

CONFIGURAÇÃO TERRITORIAL DE FEIRA DE SANTANA ATÉ 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FIGURA 5) – Configuração territorial de Feira de Santana até 196058 

                                                           
57 MENESES, F. G.; OLIVEIRA, A. M. ; SANTOS, R. L. . Evolução Territorial do Município de 

Feira de Santana: Sua Estrutura Jurídica e o Rebatimento Na Sua Configuração Espacial. In: 
II SEMANA DE HISTÓRIA DO PONTAL, 2013, Ituiutaba/ MG. II Semana de História do Pontal 
História e Interdisciplinaridade: diálogos com a pesquisa e o ensino nas humanidades, 2013. 
v. 2. 

58 idem 

http://lattes.cnpq.br/2616338381300198
http://lattes.cnpq.br/1808172026381201
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Em 30 de dezembro de 1953 com a criação do distrito de Jaíba o 

município de Feira de Santana volta a contar com dez distritos e sua sede59. No 

período seguinte compreendendo de 1957 até 1959 não foram encontrados os 

dados referentes às divisões territoriais, contudo na publicação de 1961 eles 

foram retomados apontando suas alterações60. 

Na revista de 1961, observamos que Tanquinho, um dos distritos de 

Feira de Santana, é elevado a categoria de município em 195861 alterando a 

configuração territorial do município feirense que em novembro e dezembro de 

1961 teve os distritos de Anguera e Pacatú também elevados a categoria de 

sede municipal tendo este último mudando seu nome para Santa Bárbara62. 

Desta forma, a configuração territorial do município feirense é marcada por 

poucas mudanças em relação a 1940, ocorrendo apenas a emancipação de 

Tanquinho, que vira município, e a criação do distrito de Jaíba, originado do 

desmembramento do distrito de Tiquaruçu. 

“Assim, em 1970, o município de Feira de Santana fica constituído por 

sua sede e mais sete distritos apresentando, a partir daí, sua configuração 

territorial atual.”63 

Este é um momento de larga expansão dos centros urbanos com 

destaque para os setores habitacionais e de infraestrutura provendo a 

concentração crescente de capital favorecendo a industrialização feirense 

proveniente da proposta de descentralização industrial. 

 

 
 
 

                                                           
59 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Divisão Territorial do Brasil. 

Rio de Janeiro: IBGE, 1955, p 53. 
60 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Divisão Territorial do Brasil. 

Rio de Janeiro: IBGE, 1959, p 86 
61INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Divisão Territorial do Brasil. 
Rio de Janeiro: IBGE, 1961, p. 6 
62INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Divisão Territorial do Brasil. 
Rio de Janeiro: IBGE, 1965, p. 16-18 
63MENESES, F. G.; OLIVEIRA, A. M. ; SANTOS, R. L. . Evolução Territorial do Município de 
Feira de Santana: Sua Estrutura Jurídica e o Rebatimento Na Sua Configuração Espacial. In: II 
SEMANA DE HISTÓRIA DO PONTAL, 2013, Ituiutaba/ MG. II Semana de História do Pontal 
História e Interdisciplinaridade: diálogos com a pesquisa e o ensino nas humanidades, 2013. v. 
2. 

http://lattes.cnpq.br/2616338381300198
http://lattes.cnpq.br/1808172026381201
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FEIRA DE SANTANA EM 1970 

(FIGURA 6) – Feira de Santana em 1970 
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4.1 A INDÚSTRIA EM FEIRA DE SANTANA 

 

Partindo do ponto de vista do desenvolvimento Feira de Santana 

começa a se industrializar com a instalação de pequenas oficinas manuais 

ligadas a produção do fumo, charque, farinha, algodão, couro e cerâmica que 

se destinava ao comercio local e ao abastecimento de outras regiões do interior 

baiano, contudo saltou de uma efêmera industrialização que enfrentava sérios 

problemas no setor industrial a partir da década de 40 como o tamanho de seu 

mercado local e a baixa renda de sua população, além da concorrência com 

outros centros mais desenvolvidos como Salvador para um importante centro 

industrial após 197064. 

 Seguindo o sonho de um desenvolvimento industrial implantado no 

Brasil na década de 50 e 60 a visão modernizadora da sociedade brasileira, 

impulsionada principalmente pelos planos desenvolvimentistas de Juscelino 

Kubischek que buscara nesta nova visão um modelo para eliminar as 

diferenças regionais existentes no país principalmente o “atraso” da Região 

nordeste, com isso a cidade de Feira de Santana que após a década de 60 

começa a voltar sua base econômica em direção a Indústria aproveitando o 

quadro de descentralização industrial em cenário nacional. 

Assim, o ano de 1970 começa a aumentar a busca para industrializar 

cada vez mais a cidade e a buscar meios de torná-la uma representante de 

novos tempos, tempos mais modernos do interior baiano, é a partir deste 

momento que o ideal de “modernização” ganhou importantes e decisivos 

aliados.  

Por isso para empreender a lógica hegemônica industrial e uma nova 

cultura na cidade, foi preciso articular um novo sistema ideológico hegemônico 

pautado na unificação e expansão da classe industrial feirense dominando 

diversos sistemas como escola, cultura, informação e urbanismo. Essa 

                                                           
64 VALENTE, Andrei de Brito. Estado e Direção de Classe: Algumas Reflexões Sobre O 

Período De Industrialização Em Feira de Santana. In A PALA RE-VISTA, Ano I, nº 1, p 3-
10, Agosto 2011. p 3-4. 



40 
 

dominação garantiu a esta classe maior controle sobre o crescimento 

econômico de Feira de Santana.65 

Esta visão de modernidade vai ganhar bastante força na cidade de Feira 

de Santana através de seus principais jornais Folha do Norte e Feira Hoje, que 

buscou no desemprego crescente da cidade sua principal justificativa para 

defender a implantação de um parque industrial.66 

Nesse sentido, Santos (2003) nos apresenta uma crescente vinculação 

da imprensa de uma solução para os problemas de emprego, renda e 

modernidade da cidade associadas a uma industrialização salvadora que 

levaria a cidade para uma nova era de desenvolvimento e modernidade que 

sem o qual nunca superaria os problemas sociais e financeiros.67 

Assim os jornais que circulavam na cidade desempenharam papel de 

difundiram no ideário popular as “indispensáveis” necessidades de 

modernização e industrialização da cidade, mesmo ela atendendo 

principalmente os interesses de uma pequena elite local que garantia a 

prosperidade da cidade através da indústria. 

 

A palavra industrialização tornou- se nos últimos anos, uma das mais 
pronunciadas pelos feirenses. Não só pela expansão deste 
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 toda a população, e que resultou na definição 
de novos e precisos rumos para a consolidação do desenvolvimento 

harmônico da economia feirense.68 
 
 

Na disputa entre o comercio principal atividade econômica da cidade e a 

indústria recém-chegada uma visão ficou muito clara na imprensa, era uma 

                                                           
65 VALENTE, Andrei de Brito. Estado e Direção de Classe: Algumas Reflexões Sobre O 

Período De Industrialização Em Feira de Santana. In A PALA RE-VISTA, Ano I, nº 1, p 3-
10, Agosto 2011 .p. 7. 

 
66 SANTOS, Alane Carvalho. Desenvolvimento, Civilização e Modernidade: O sonho da 

industrialização em Feira de Santana. Klepsidra: Revista virtual de historia, ISSN-e 1677-
8944, Nº. 15, 2003. Disponível em: 

 <http://www.klepsidra.net/klepsidra15/feira.htm#_ftn4> acessado em 29/08/2015 
 
67 SANTOS, Alane Carvalho. Desenvolvimento, Civilização e Modernidade: O sonho da 

industrialização em Feira de Santana. Klepsidra: Revista virtual de historia, ISSN-e 1677-
8944, Nº. 15, 2003. Disponível em:  

<http://www.klepsidra.net/klepsidra15/feira.htm#_ftn4> acessado em 29/08/2015 
 
68 O dia da indústria. Jornal Feira Hoje, Feira de Santana, 27 mai.1973 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4490
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/116956
http://www.klepsidra.net/klepsidra15/feira.htm#_ftn4
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4490
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/116956
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disputa entre o passado arcaico e o futuro civilizado que estava se enfrentando, 

por isso não era apenas valorizar a indústria, mas mostrar porque o setor 

comercial e de serviços faziam parte de um passado que deveria ser superado 

em nome dos novos avanços que Feira de Santana vinha obtendo69. 

No geral enquanto a indústria feirense seria um vetor de exportação de 

produtos industrializados para outras localidades, o que também atenderia a 

interesses de fora do município, o comércio desenvolvia uma lógica contrária 

absorvendo e escoando os produtos que chegavam a Feira de Santana vindos 

de outras regiões e mantendo uma larga vantagem econômica com relação ao 

setor industrial, entretanto os jornais não consideravam esta realidade. 

 

Apesar dos índices evidentes que atestam o crescimento e a 
importância do comércio para a economia da cidade, os ataques em 
torno do setor permaneceram.   Vale ressaltar que os jornais, quando 
faziam menção do destaque assumido pela Princesa do Sertão em 
âmbito estadual e regional como importante pólo de desenvolvimento 
do interior, ressaltavam o papel da cidade como importante centro 
comercial, juntamente com outros elementos, como a localização 
geográfica que a constituí a em importante entroncamento rodoviário 
do país, os serviços de comunicação ditos modernos, o sistema de 
água e esgoto, as redes bancárias e a existência de um centro 
industrial (principalmente).  Em âmbito local, entretanto, o comércio 
permanecia desacreditado, seu papel era sobreposto à propagação 
das idéias industrialistas amparadas pelo discurso desenvolvimentista 
com a chegada de indústrias que se instalavam no centro industrial, 
somente nelas é que se deveria depositar esforços, expectativas e 
anseios.70 
 
 

No fim da década de 1960 e início da década de 1970 o Brasil está 

vivenciando o período ditatorial e com uma nova visão de Estado e 

desenvolvimento urbano sendo o Estado o responsável pelo cuidado e bem-

estar da população. É neste contexto que surge o Plano de Desenvolvimento 

Local Integrado (PDLI) de 1968 que reproduz bem esta ideia de 

desenvolvimento destacando a relação centro/periferia e a criação de áreas 

específicas para o desenvolvimento de determinadas atividades71. 

                                                           
69Industrialização. Jornal Feira Hoje, Feira de Santana, 28 nov. 1972 
 
70 SANTOS, Alane Carvalho. Desenvolvimento, Civilização e Modernidade: O sonho da 

industrialização em Feira de Santana. Klepsidra: Revista virtual de historia, ISSN-e 1677-
8944, Nº. 15, 2003. Disponível em:  
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O PDLI foi criado para gerenciar o uso e ocupação do solo feirense 

ganhou em 1977 diretrizes específicas para tratar da questão industrial como 

garantir o desenvolvimento da indústria, consolidar e expandir a área reservado 

para as instalações industriais e estimular a exploração da mão-de-obra 

encontrada na cidade72. 

Assim, o planejamento urbano da cidade passou a estar na pauta de seu 

desenvolvimento ligando indústria e planejamento, pois o espaço desta deveria 

ser pensado, preservado e respeitado. Os anos 1970 revelaram a efetiva 

implantação do parque industrial de Feira de Santana e é apresentado pela 

imprensa local como o referencial de desenvolvimento e progresso da cidade 

ao mesmo tempo em que são apontados os problemas da estrutura e sujeira 

das principais avenidas Senhor dos Passos e Getúlio Vargas onde acontecia a 

tradicional feira livre feirense73. 

Com isso o maior problema que o “progresso” da cidade deveria 

enfrentar era o atraso que o comércio informal trazia para o centro de Feira de 

Santana e o movimento de retirada do mesmo começa a ganhar cada vez mais 

força e voz nos veículos de comunicação. 

 

Medieval; anti-higiênica; poluidor a; incompatível com o grau de 
desenvolvimento de Feira de Santana, causador a da evasão de 50% 
das rendas; número crescente de feirantes e pouco espaço 
disponível; provocava engarrafamento de veículo e problemas para a 
circulação de pedestres; atraia ladrões; aumentava o número de 
roubos e furtos; as barracas tinham péssimo aspecto [...] péssimo 
cartão de visitas para o turismo, tornava “feia” a vida urbana de Feira 
de Santana [...]74 

 

Com o desejo de “limpar” o centro da cidade a luta por remover a feira 

livre das principais avenidas aparece no Jornal Folha do Norte como um 

verdadeiro desafio do desenvolvimento da cidade e de seu progresso, neste 

                                                                                                                                                                          
Comparação Entre Os Planos Diretores De 1968 e 2000. In: Revista Geográfica de América 
Central. Número Especial EGAL, 2011- Costa Rica, II Santana 2011 p. 1-17 

 
72 SUDENE/ PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA.  Avaliação do Plano 

Diretor de Feira de Santana. Recife: SUDENE, 1977. Não paginado. 
 
73Jornal Feira Hoje, Feira de Santana, 27 abri. 1973. 
 
74MOREIRA, Vicente Deocleciano. A Feira está morta, viva a feira. Immemo, 1984. p.08 
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jornal a feira livre ganhando um caráter de desorganizada e imprópria para uma 

cidade como Feira de Santana assim seu aspecto popular e informal75. 

A decisão do prefeito José Falcão da Silva de executar o projeto Cabana 

já previsto no PDLI a construção de um local especifico para abrigar a feira livre 

da cidade fora das principais avenidas e sua alocação no parque Manoel 

Martins para onde foi transferida em janeiro de 197776. 

O plano de transferência da feira ia ao encontro aos interesses 

particulares modernizadores da elite local que via nesta transferência uma rara 

oportunidade de embelezamento do centro, melhor gerenciamento do solo e 

mais oportunidades para a indústria. No campo populacional era notável a 

atração que o parque industrial trazia para a população dos distritos de Feira 

de Santana e cidades vizinhas, pois o sonho de uma vida melhor no centro do 

município além de um emprego na indústria chegava a estas áreas como uma 

proposta de prosperidade e liberdade77. 

Nesse período e tendo a população urbana da cidade aumentando em 

30% devido ao êxodo que os distritos e cidades rurais tiveram, a indústria não 

conseguiu absorver tamanha mão-de-obra mesmo porque a cidade teve um 

aumento de 17.000 pessoas da população ativa e a indústria gerou apenas 

pouco mais de 5.000 empregos diretos. 

 

Como atesta o censo demográfico, a partir de 1950, começa a se 
constatar um acentuado crescimento da população urbana. Em 1970, 
pela primeira vez, a população urbana (134. 263) ultrapassa a 
população rural (55. 813) do município de Feira de Santana. Dessas 
134.263 pessoas, sua quase totalidade (126. 972) localizavam-se na 
cidade de Feira de Santana. A migração em 1970 foi responsável 
pela chegada de 53. 569 pessoas correspondendo 30, 77% do 
crescimento urbano verificado na sede do município nesse período. 
Apesar do alarme de 17.816 empregos diretos no setor industrial este 
acabou absorvendo até 1975 um total de 5.580 pessoas, o que 
significa afirmar evidentemente que não existe emprego para todo 
esse contingente. Além disso, não se pode esquecer que as 
modernas empresas implantadas exigiam habilidade e qualificação 
para trabalhar com os equipamentos. O migrante que residia 

                                                           
75 Jornal Folha do Norte, Feira de Santana, 24 ago. 1976 
 
76 MOREIRA, Vicente Deocleciano. Projeto Memória da Feira Livre de Feira de Santana. 

Outras Palavras. Revista Sitientibus, Feira de Santana, n.17, p.305-335 jul/dez, 1997 
 
77 Jornal Feira Hoje, Feira de Santana,14 mai.1977 
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anteriormente no campo acostumado com a lida da terra não possuía 
tal qualificação.78 

 

Em 1970 o município feirense contemplava uma população de 

aproximadamente 190 mil habitantes, número que cresceu muito ao longo de 

30 anos chegando em 1991 com uma população de mais de 400 mil moradores 

e 85,99% de sua população habitando na zona urbana da cidade realidade 

bastante influenciada pela implantação do CIS em 1970 como aponta a tabela 

1. 

 

Tabela 1- Feira de Santana: População Total, Urbano e Rural 

(Tabela 1) - Censos demográficos variados. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATISTICA. IBGE, 1940-1991. 

 

 

Isso leva a cidade de Feira de Santana a ter uma urbanização rápida e 

descontrolando tendo grande parte da população da zona rural da cidade 

transformada em zona urbana através da migração. Neste ponto Freitas (1998) 

aponta que urbanização e industrialização são fenômenos interdependentes 

ainda que industrialização seja vista de forma danosa sua influência no 

processo não torna diminuta. 

Esse sistema de urbanização não deve se confundir com crescimento 

urbano, um fenômeno apenas espacial e demográfico, pois urbanizar que dizer 

modificar relação tanto comportamentais quanto sociais tendo como resultado 

o estabelecimento de cidades. O que temos para a urbanização brasileira é 

                                                           
78 SANTOS, Alane Carvalho. Desenvolvimento, Civilização e Modernidade: O sonho da 

industrialização em Feira de Santana. Klepsidra: Revista virtual de historia, ISSN-e 1677-
8944, Nº. 15, 2003. Disponível em: 

 <http://www.klepsidra.net/klepsidra15/feira.htm#_ftn4> acessado em 29/08/2015 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4490
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/116956
http://www.klepsidra.net/klepsidra15/feira.htm#_ftn4
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que em muitos casos as cidades não se urbanizam, mas incham de pessoas 

que não tem emprego e qualidade de vida na mesma proporção.79 

No que se refere à cidade a instalação do CIS trouxe em seu plano 

diretor as seguintes propostas:  

Construção de um núcleo industrial na BR- 324 e bairro Tomba 

formando um parque industrial bi nuclear duplicação da BR – 324 que liga Feira 

de Santana a Salvador, crescimento urbano para além do anel de contorno no 

bairro Tomba e transferência da autarquia do CIS da área municipal para a 

estadual.80 

Contudo esta expansão para fora do anel de contorno trouxe como 

resultado para a cidade muita periferização, pois o plano diretor do CIS- Tomba 

não contava com um planejamento antecipado de zonas habitacionais 

especificas para os trabalhadores da indústria o que trouxe para esta área 

vários empreendimentos para atender esta demanda em larga expansão81. 

Nessa conjuntura temos um espaço pensado e planejado para ordenar 

garantindo em seu espaço locais específicos para trabalhar, circular, morar e 

recrear deixando outros serviços como transporte, educação e saúde a cardo 

de modernizações executados pelo Estado que deve ser o gerador e 

mantenedor das necessidades civis. Nestes termos esperava-se uma maciça 

influência nacional e estadual, mais do que propriamente local. 

Assim temos uma cidade majoritariamente rural nas décadas anteriores 

a instalação do CIS com mais de 50% de sua população vivendo fora do centro 

urbano, contudo entre 1960 e 1970 ela tem um salto de 21,33% de aumento de 

sua população urbana chegando nos anos seguinte a década de 1970 com 70, 

64% de sua população vivendo na zona urbana. 

Sendo assim, o crescimento industrial influenciou o aumento 

populacional o que também é fator impulsionador de crescimento econômico 

                                                           
79  LOPES, Juarez Rubens Brandão. Desenvolvimento e Mudança Social: Formação da 

Sociedade Urbano Industrial no Brasil. 3. Ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional 
/MEC, 1976 p. 19 

 
80 BAHIA, PLANO DIRETOR DO CIS apud FREITAS, Nacelice Barbosa. Urbanização em 

Feira de Santana: influencia da industrialização 1970 - 1996. 1998. 189p Dissertação 
(Mestrado) - Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia p. 94 

 
81 FREITAS, Nacelice Barbosa. Urbanização em Feira de Santana: influencia da 

industrialização 1970 - 1996. 1998. 189p Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura 
da Universidade Federal da Bahia p. 98 
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garantindo mercado consumidor, embora venha acompanhado de alguns 

problemas no abastecimento de água e energia elétrica82. 

A expansão industrial feirense não está separada do fenômeno industrial 

que já vinha acontecendo no próprio estado baiano com a instalação de 

importantes polos industriais como o Centro Industrial de Aratu (CIA), o 

Complexo Petroquímico de Camaçari (COPEC) ou até a instalação da 

Petrobrás na Bahia no início dos anos 50. 

Paradoxalmente ao sonho da indústria de Feira de Santana o comércio 

atacadista, que sempre esteve ligada as suas raízes históricas e culturais, 

apresentava um crescimento constante tanto em pessoal empregado quanto 

em estabelecimentos em funcionamento. 

Isso nos mostra que o comercio varejista feirense contribuiu ao longo 

dos anos com grandes parcelas dos postos de empregos dispostos na cidade, 

mesmo considerando o crescimento que a indústria adquiriu ao longo dos anos 

tendo no início dos anos 50 um percentual de 78,69% da população ativa 

trabalhando no comércio, porém chegando em 1985 com uma participação de 

59,19% com relação à indústria83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 FREITAS, Nacelice Barbosa. Urbanização em Feira de Santana: influencia da 

industrialização 1970 - 1996. 1998. 189p Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura 
da Universidade Federal da Bahia. pg. 130 

 
83 Idem. p. 134 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O espaço foi entendido aqui, como local indispensável à vida do 

homem, engloba as condições produtivas e sociais de sobrevivência, sendo ele 

a própria razão de ser do Estado. O território foi percebido como uma 

apropriação de uma porção deste espaço por um determinado grupo, que se 

constitui através de ações políticas numa área dominada e delimitada 

fisicamente por relações de poder, sendo que, estas relações não são 

exclusivamente políticas, mas também naturais, econômicas e culturais. 

Nesse trabalho também observamos que as divisões territoriais 

brasileiras não seguiram uma regra específica para sua criação e foram 

elaboradas segundo critérios variados, ocasionando inúmeros problemas de 

delimitação que muitas vezes se apresentavam de forma inverificável, 

inconsistente e variável, resultado da falta de leis e normas que ajudasse a 

delimitação destes espaços, fato que só começou a mudar após a criação da 

lei nº 311 de dois de março de 1938. 

As divisões propostas para o Brasil, na prática, ajudaram a agravar as 

disparidades já encontradas no território nacional, que começava a 

industrializar a Região Sudeste. Resultado semelhante teve a Bahia quando 

começa a regionalizar seu território com os pólos industriais incentivados a se 

instalar estado agravando as diferenças regionais também no âmbito estadual, 

tentativa que não foi resolvida com a criação dos Territórios de Identidade, 

divisão que em sua elaboração teórico-metodológica já apresentava inúmeros 

problemas, como a tentativa de articular as políticas estaduais das muitas 

secretarias, utilizando o mesmo sistema regional, gerando uma grande disputa 

por investimentos. 

As mudanças territoriais ocorridas em Feira de Santana foram 

influenciadas por fenômenos ocorridas tanto no setor federal quanto estadual, 

começando com as mudanças regionais brasileiras indo ate as alterações da  

Lei nº 311 de dois de março de 1938 e que favoreceu mudanças na 

configuração desta região e da nomenclatura de seus distritos. 

O desenvolvimento da cidade de Feira de Santana, que vem se 

configurando desde 1938, evidenciou que o município perdeu muito de seus 
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distritos, que foram se emancipando ao longo do período compreendido entre 

1938 e 1970, no entanto após esta data, que coincide também com a 

implantação do parque industrial da cidade, o Município de Feira de Santana 

começa a apresentar uma lógica inversa a que se apresenta em cenário 

nacional que é a de emancipações municipais garantindo para si uma 

considerável estabilidade territorial até nossa última análise em 1985. 

Este evento local nos permite extrair duas hipóteses uma é de que 

dada a importância do parque industrial a sede do município Feira de Santana 

adquiriu maior força política e econômica para suprimir as demandas por 

emancipação de seus distritos, ou seguindo um pensamento inverso, tornou-se 

muito mais favorável para os distritos pertencer a um município industrializado 

reduzindo assim os anseios de emancipação municipal.  

Uma observação relevante é que entre 1960 a 1963 o número de 

distritos e municípios baianos sofreram considerado aumento, visto que nesta 

época teremos tanto novas teorias sobre as divisões regionais, quanto um 

melhor conhecimento do território nacional, que neste momento se voltarão 

bastante para a questão do planejamento urbano. 

Mesmo apresentando em diversos momentos nos jornais entre 1960 e 

1980 o “milagre” desenvolvimentista que a instalação da indústria em Feira de 

Santana traria para sua região o que se verifica na verdade é que a indústria 

nascente em Feira de Santana serviu muito mais como foco de atração 

populacional do que como propriamente geradora de empregos e recursos 

para a cidade. 

Enquanto se sedimentava a guerra dos veículos de comunicação contra 

o setor informal e da feira livre da cidade era este que absorvia a mão de obra 

atraída para a cidade e não aproveitada pela indústria que mesmo com grande 

destaque não conseguia superar os êxitos que os setores comerciais e de 

serviços obtinha. 

A constante atração de pessoas dos distritos e diversas regiões vizinhas 

provocaram o inchaço da cidade e de seu processo de crescimento 

desordenado que ultrapassou o anel de contornou e aumentou as 

necessidades de saneamento, energia, água e habitação que a cidade não 

podia oferecer dado ao intenso processo de urbanização cada vez mais 

acelerado. 
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No plano político não se tinha uma ideia das necessidades que o CIS 

geraria em plano local ocasionando problemas também na alocação dos 

próprios funcionários da indústria que passaram a morar em áreas próximas ao 

bairro Tomba e não puderam contar com recursos essenciais como transporte, 

água e energia porque não se teve um planejamento a longo prazo para alocar 

estes trabalhadores de forma satisfatória. 
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