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O DISCURSO MODERNIZADOR DO JORNAL FEIRA HOJE

NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NA DÉCADA DE 1970.

Matheus Pinheiro da Silva Oliveira*

Ana Maria Carvalho dos Santos (Orientadora) **

Resumo: Durante a década de 1970, o discurso do Jornal Feira Hoje se consolidou acerca da 
modernização  feirense.  O  intuito  central  do  trabalho  visa  analisar  como  este  discurso 
propagou o projeto modernizador da cidade de Feira de Santana na mesma década. Desta 
forma, identificamos como o jornal conseguiu disseminar a ideia de modernização em Feira 
de Santana na década de 1970 e indicamos os elementos do processo modernizador em Feira 
de Santana. No primeiro tópico caracterizamos o jornal a partir de matérias publicadas no 
próprio jornal. Seus editores, redatores e diretores, para sabermos de fato quem compunha 
este componente da mídia  feirense.  No segundo tópico apresentamos a discussão sobre o 
projeto  modernizador  industrializante  de  Feira  de  Santana,  e  como  o  jornal,  através  da 
publicação de notícias sobre o CIS, difunde a ideia de desenvolvimento e progresso em Feira. 
No último tópico, evidenciamos o processo de atuação do SIM e da AFAS, na integração do 
migrante-mendigo ao que consideravam o processo de desenvolvimento embelezamento da 
cidade.

Palavras-Chave: Feira de Santana; Feira Hoje; Modernização; Industrialização; Migração;

Abstract: During the 1970’s, the discourse of the newspaper Feira Hoje has consolidated 
about “Feirense modernization”. The central aim of this work intends to analyze how this 
discourse disseminated the modernizing project of Feira de Santana in the same decade. Thus, 
we have  identified as  the  newspaper  had spread  the  idea  of  “modernization”  in  Feira  de 
Santana in the 1970s and we indicate the elements of the modernizing project in the city. On 
the first  topic,  we featured the newspaper from articles published in the journal itself.  Its 
editor,  writers  and directors,  to  know who composed actually this  component  of Feirense 
media. On the second topic, there is the discussion about the industrializing modernization 
project of Feira de Santana, it's like newspaper, with several news about CIS, broadcasted the 
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aproximação também com as discussões relacionadas ao ensino de história.Possui doutorado em História pela 
Universidade Federal  de Pernambuco (2008).    Lattes:http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?
id=K4773491Z6

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4773491Z6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4773491Z6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4388553T9
mailto:pinheiromatheus47@gmail.com


6

idea of development and progress in  Feira.  In the last  topic,  we point  out the process of 
procedure  of  SIM  and  AFAS,  in  the  integration  of  the  “migrant-beggar”  To  what  they 
considered the development process embellishment of the city.

Key-words: Feira de Santana; Feira Hoje; Modernization; Industrialization; Migration.

PRIMEIRAS PALVARAS

O presente trabalho tem por objetivos compreender como o discurso do jornal Feira 

Hoje propagou o projeto modernizador da cidade de Feira de Santana na década de 1970, 

além  de  identificar  como  o  jornal  conseguiu  disseminar  a  ideia  de  desenvolvimento  e 

progressoe analisar os elementos do processo modernizador na Feira de Santana do período 

citado.

A partir  do  advento  dos  Annales  começa  a  ocorrer  mudanças  significativas  na 

concepção daquilo que é fonte documental. A fonte jornalística, por exemplo, passa a fazer 

parte da nova definição daquilo que é fonte histórica, uma das novidades acarretadas pelas 

primeiras gerações dos Annales. 

O interesse por esse estudo surgiu mediante as indagações sobre esta década tão cheia 

de atrativos em Feira de Santana, além de visitas ao museu Casa do Sertão e em contato direto 

com as fontes a serem pesquisadas.

O tema a ser trabalhado perpassa por uma lógica a qual imaginava desde o primeiro 

semestre do curso de Licenciatura em História, abarcando uma das modalidades de fontes a 

qual  acho interessante  o  trabalho,  os  jornais.  Estes  são  instrumentos  importantes  para  se 

perceber como se dá a construção de significados e os discursos presentes nas mais diversas 

sociedades ao longo de distintos períodos da história. No século XX os jornais conseguiram 

adentrar em diversas camadas das sociedades, disseminando os fatos do cotidiano de uma 

cidade e muitas vezes impondo a sua visão política às pessoas que os adquiriam. A fascinante 

disseminação  de  suas  ideias  suscita  o  debate  em  torno  da  construção  de  um  projeto 

modernizante para a cidade de Feira de Santana na década de 1970.

O Jornal Feira Hoje, cuja publicação tem início no ano de 1970 na cidade de Feira de 

Santana, dedicou-se a informar o leitor também sobre a Feira de Santana que estava crescendo 

e  se  desenvolvendo,  como informa a matéria  do jornal  no ano de  1972,  em um caderno 

especial, cujo título era: Feira, um pólo de desenvolvimento.

Destacando-se pelo surto de desenvolvimento econômico que transformou no centro 
regional de comercialização, o município de Feira de Santana teria, forçosamente, 
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que  seguir  o  caminho  da  industrialização.  Funcionando  como  pólo  de 
desenvolvimento  de  toda  uma  imensa  região,  Feira  de  Santana  transformou-se, 
rapidamente, com o surgimento de pequenas indústrias que buscavam no mercado 
local  em formação,  o  estadual  e  do  Nordeste,  do  qual  já  era  uma  das  maiores 
expressões econômicas.
A vocação  industrial  do  município  está  evidenciada  pela  liderança  absoluta  que 
passou a ocupar, a partir de 1960, no setor industrial do Estado, entre os municípios 
de maior importância do interior.
A sua condição de pólo de desenvolvimento graças a sua disponibilidade de fatores 
infraestruturais e sua localização geográfica, aliada as suas condições de expansão 
atraíram  empresários  de  todo  País,  transformando  em  realidade  o  sonho  da 
industrialização, evidenciado consolidado Centro Industrial do Subaé.1

Através  do  discurso  de  desenvolvimento  e  modernidade  que  o  jornal  Feira  Hoje 

apresentou durante a década de 1970 é possível entender como este conseguiu contribuir para 

a formação de um projeto modernizador na cidade de Feira de Santana. 

As questões surgem a partir da leva de mudanças que vinham ocorrendo na cidade de 

Feira de Santana nas décadas anteriores e que se alargam com a criação do CIS, a tentativa de 

retirada dos migrantes/mendigos das ruas, a mudança na Feira Livre, entre outras questões 

que são retratadas por diversas vezes nas folhas do Jornal.

A renovação  historiográfica,  a  partir  das  teorias  advindas  com  a  chamada  Nova 

História, abre uma série de possibilidades para o historiador, dentre elas, a de se trabalhar 

como jornal.  É  a  partir  da  terceira  geração  dos  Annales  que  o  uso  de  fontes  seriais  foi 

incorporado a essa nova proposta de fazer história, além de serem incluídas a multiplicidade 

de métodos, objetos e temas de estudo. Os Annales, sobretudo a partir de 1970, sugeriram 

uma história com novos objetos, novos problemas e novas abordagens.2É através da difusão 

desta perspectiva que os estudos históricos recebem novos desafios. A partir de tal década, o 

estudo  da  fonte  jornalística  passa  a  ser  explorado  com  maior  intensidade,  para  novas 

problemáticas e ponderações acerca das sociedades passadas. 

No Brasil, ainda na década de 1970 eram poucos os trabalhos que se amparavam em 

jornais ou revistas, pois, havia dificuldade em escrever história por meio da imprensa3. Esta 

realidade começa a mudar nas décadas posteriores, em que os jornais começam a se tornar 

1

1

Jornal Feira Hoje, Feira de Santana, Maio de 1972, ano 2 n 92, p.3

2

2

 LE GOFF,  J.;  NORA,  P.  (Org.).  História:  Novos  Problemas,  Novas Abordagens,  Novos Objetos.  Rio  de 
Janeiro: Francisco Alves, 1988. v. 3

3

3

Ver, LUCA, Tânia Regina. “História dos, nos e por meio dos periódicos”. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.) 
Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2005. p. 111-153
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fontes fundamentais para o estudo de diversas temáticas. Os assuntos que se poderia encontrar 

nas manchetes de jornais são os mais diversos possíveis como correntes ideológicas, greves, 

mobilizações e conflitos, repressões e outros tantos.

O uso dos jornais como fonte e objeto de pesquisa histórica, problematiza a relevância 

do jornal para o conhecimento histórico de uma época, uma região ou um local, deste modo, 

os  periódicos  são  instrumentos  importantes  para  a  construção  de  significados  e  discursos 

presentes nas mais diversas sociedades. 

Os  temas  recorrentemente  abordados  pelos  jornais  podem ser  de  teor  econômico, 

político, social, cultural, de gênero, entre outras. Deste modo a imprensa interfere em diversos 

setores da vida social, na articulação e disseminação de ideias, valores, memórias, ideologias, 

modos de pensar e agir em sua historicidade, o que a torna uma fonte inesgotável de pesquisa 

e estudo.4

Nas  primeiras  publicações  do  jornal  Feira  Hoje,  pudemos  perceber  matérias 

relacionadas à política e a economia,  bem como, a instalação de indústrias no CIS, deste 

modo, percebe-se a primeira abordagem do jornal sobre o crescimento do centro industrial 

(CIS) da cidade,

A Incobal,  Camas  União,  Itagiba  e  Incoveg  já  estão  implantadas  e  funcionando 
regularmente, enquanto que a Tamoyo Investimentos S/A, Cia de Pneus Tropical, 
Femag, Válvulas Schereder do Brasil S/A, Peterco do Nordeste S/A, Metusa, Aratu 
Motores e Indústrias e Comércio Puliman, estão em fase de construção, devendo 
inaugurar  dentro  em  breve.  Outro  grande  número  está  com  seus  projetos  em 
elaboração ou em análise pelo Conselho Deliberativo da SUDENE.5

Dentro do Jornal Feira Hoje estava presente um discurso em defesa da industrialização 

e da dominação do capital local por grandes grupos que eram atraídos pelos incentivos que o 

CIS proporcionava. Podemos comprovar tal afirmativa a partir da matéria que segue:

Instalou-se em Feira de Santana o escritório da NORSUL – Serviços Técnicos de 
Economia e Finanças Ltda., sob a direção do Sr. Alberto Cânovas, gerente Bahia. O 
Sr.  Cânovas,  informou técnico  da referida  empresa,  na  que a NORSUL tem um 
plano de expansão em Feira de Santana, objetivando a criação de novas indústrias no 
Centro Industrial do Subaé, bem como, o incremento da média indústria, através de 

4

4

 LEITE, Carlos Henrique Ferreira. Teoria, metodologia e possibilidades: os jornais como fonte e objeto de 
pesquisa histórica. ESCRITAS: Vol. 7, n.1, 2015, p. 3-17.

5

5

 Jornal Feira Hoje, Feira de Santana, Setembro de 1970, ano 1, n.1, p.8.
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projetos de implantação, investimento e expansão, com a utilização proveniente dos 
incentivos fiscais.
[...]
A fixação do escritório  da NORSUL em Feira de Santana é  mais  uma meta na 
escalada no desenvolvimento industrial da cidade que mais cresce no interior baiano. 
Feira  de  Santana  desenvolve-se  tornando-se  “A GRANDE  FEIRA”,  é  a  nova 
mentalidade empresarial consolidando-se, o desejo de progresso apossando-se dos 
homens de negócios.6

Para Martinez e Duarte, quanto mais regional um jornal, maior a influência exercida 

sobre ele pelas oligarquias econômicas e políticas locais, já que, geralmente, o jornal pertence 

a esses grupos ou é extremamente influenciado por eles7. Sendo assim, podemos afirmar que o 

Feira  Hoje,  não se  fez  muito  diferente,  mesmo que  partindo de  um grupo autônomo em 

relação à política local, o discurso construído sobre a cidade pela Feira Hoje legitimava as 

mudanças ocorridas ou propostas para o que se considerava desenvolvimento e progresso. 

O  termo  discurso  nos  remete  a  uma  gama  de  significados.  Exposição  de  ideias 

proferidas em público ou realizadas de improviso, ou de antemão escritas com esse propósito, 

caracterizam  o  discurso.  Para  Foucault,  os  discursos  propostos  por  uma  determinada 

sociedade são controlados por determinadas formas de poder.

Em  toda  sociedade  a  produção  do  discurso  é  ao  mesmo  tempo  controlada, 
selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm 
por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, 
esquivar sua pesada e temível materialidade. Sabe-se bem que não se tem o direito 
de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer 
um, enfim, não pode falar de qualquer coisa.8

Deste modo, podemos articular o discurso com o poder, afirmando que o discurso é o 

meio  de  comunicação  mais  utilizado  por  uma  sociedade,  sendo  utilizado  também  como 

controle de uma classe sobre outra. Em sua maioria é utilizado como forma de dominação da 

classe burguesa para a trabalhadora. Para Foucault quem detém o poder controla o discurso.

O discurso dominante pode-se envolver de (in) verdades, pois, é este mesmo discurso 

que produz a ‘verdade’,  se caracterizando como arbitrária na maioria das vezes.  Esta dita 

verdade  é  o  que  valida  ou  invalida  um determinado  grupo,  uma  ação,  entre  outras.Para 
6

6

Jornal Feira Hoje. Feira de Santana. Setembro de 1970, ano 1, n.2, p.5.

7

7

 DUARTE, Jorge, MARTINEZ, M. R. E. Assessoria de Imprensa e relacionamento com a mídia: Teoria e 
Técnica. 2ª. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

8

8

 FOUCAULT, M. A ordem do Discurso. São Paulo: Edições Loyola, 1996, p.8 e 9
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Foucault,  nunca existirá uma nivelação dos discursos, pois sempre um, irá se sobrepor ao 

outro, como uma espécie de poder e coerção9.

Considerando  a  perspectiva  de  que  um  discurso  influencia  uma  determinada 

população, ou um grupo social, apontamos como o discurso do Feira Hoje contribuiu para o 

processo de convencimento da população acerca do projeto modernizador em curso na Feira 

de Santana do período abordado.

Quanto às fontes optamos por restringir ao Jornal Feira Hoje, pois o mesmo é o centro 

de  nossa  análise.  A partir  das  matérias  do  Jornal  Hoje  estabelecemos  o  diálogo  com  a 

bibliografia. Usamos trabalhos sobre o uso dos jornais como fonte e objeto histórico, sobre a 

industrialização em Feira de Santana, a modernização que já vinha acontecendo ao longo do 

século na cidade, e sobre os elementos que compunham o processo modernizador como a 

mudança da Feira Livre, a retirada de migrantes das ruas, entre outros. Tais estudos sobre 

Feira os mesmos nos ajudam a compreender a cidade na época estabelecida.

O nosso trabalho está subdivido em três partes. A primeira destaca-se a caracterização 

e contextualização da década de 1970 e do jornal Feira Hoje, a segunda discute o projeto 

modernizador industrial de Feira de Santana, a qual o jornal faz referência, a terceira e última 

parte  discutirá  o  embelezamento  da cidade  de  Feira  de  Santana,  que  se  deu  em meio  às 

mudanças ocorridas no centro comercial da cidade.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O JORNAL FEIRA HOJE

O ato ou ação da comunicação consiste em fazer uma transmissão de informações para 

algo ou alguém, sendo construída pela articulação da linguagem na produção dos discursos. Já 

o discurso é a palavra em movimento, a prática da linguagem atrelada à comunicação10. 

A circulação de informações e ideias em larga escala é produto do advento dos jornais. 

O mais antigo jornal que se tem notícia é o Acta Diurna, lançado por Júlio César durante o seu 

império em Roma. A sua ideia era deixar os cidadãos das principais cidades informados a 

respeito dos acontecimentos sociais e políticos do império. 

No Brasil, os primeiros jornais chegam junto com a chegada da corte portuguesa e 

acompanhou o país, nas mais diversas mudanças no cenário social e político vividos por aqui. 

9

9

 Idem, p. 18;

10

1

 ORLANDI, E. P. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. Campinas, SP: Pontes, 2012, p.15.
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Em alguns casos, toda imprensa sofrera com as censuras do regime político adotado, porém, é 

certo afirmar também, que a circulação de ideias em grande escala, estava presente durante as 

grandes mudanças sociais, tanto no Brasil quanto fora dele. Na década de 1970 o Brasil já está 

equiparado aos principais países no que se refere à modernidade na imprensa.

Em Feira de Santana podemos notar a participação massiva dos jornais na composição 

de um discurso sobrea cidade.

Ao se integrar num processo exógeno de integração econômica, a cidade acabou 
adquirindo uma nova feição que se disseminou principalmente por meio dos jornais. 
A quantidade de jornais que circulavam em Feira de Santana desde a sua fundação 
foi bastante reduzido. O primeiro jornal que se tem notícia na cidade foi O Feirense, 
fundado em 1862. Uma boa parte dos jornais existentes na cidade, até meados do 
século XX, tiveram curta duração, alguns, inclusive, chegaram a circular menos de 
um  ano.  O  único  jornal  bem  sucedido,  publicado  regularmente  e  com  ampla 
repercussão no interior do estado foi o Fôlha do Norte.  Na década de 70, três jornais 
se destacavam na cidade; eram eles O Fôlha do Norte (local), O Feira Hoje (local) e 
o A Tarde (estadual) publicados diariamente.11

A cidade de Feira de Santana, na década de 1970, possuía dois jornais locais, que se 

destacavam e circulavam com bastante expressão na cidade. O Jornal Feira Hoje, centro do 

nosso trabalho, se caracteriza dentro desta década, como o caçula dos dois jornais. Iniciam-se 

as suas publicações em Cinco de Setembro de 1970 e logo na sua nota de abertura, expressa 

otipo de participação que o Feira Hoje pretendia ter:

Qualquer pessoa de sã consciência que mora nesta Terra, sente que lacuna a existe. 
Todos  indagam –  porque  não  temos  um –  ou  mais  de  um –  jornal  a  altura  do 
progresso de Feira de Santana? Um grupo de jovens, incomodado de tanto ouvir esta 
pergunta, resolveu toma-la com um desafio. 
[...]
Os que lutam pela industrialização, os que querem a Universidade feirense e os que 
desejam o progresso social podem contar com o nosso apoio entusiástico e integral.
[...]
Queremos ter os olhos sempre voltados para o futuro, porém partindo da realidade 
concreta. A realidade do progresso que experimentamos na atualidade e que permite 
antever o grandioso destino que nos aguarda. A realidade de FEIRA HOJE.12

Segundo a narrativa do próprio jornal Feira Hoje, nenhum jornal local que existia na 

cidade dava conta do tamanho de Feira, segundo os redatores, sentia-se falta de um jornal que 

11

1

 SANTOS. Alane Carvalho. Desenvolvimento, Civilização e Modernidade: O sonho da industrialização em 
Feira  de  Santana.  Klepsidra:  Revista  Virtual  de  História.  Ano  3,  nº  15,  fev-mar.  2003.  Disponível  em: 
<http://www.klepsidra.net/klepsidra15/feira.htm>. Data de acesso: 24/10/2016.

12

1

 Jornal Feira Hoje. Feira de Santana. Setembro de 1970, ano 1, n.1, p.2

http://www.klepsidra.net/klepsidra15/feira.htm


12

apoiasse o progresso de Feira de Santana. Embora o jornal não especifique entendemos que o 

sentido da sua chegada era a sua relação com as transformações que estavam em curso, na 

estrutura de dominação social de Feira de Santana.

Na sua edição inicial, o Jornal Feira Hoje era dirigido por Luiz Almeida, tinha como 

redator  chefe  José  Carlos  Teixeira  e  como secretário  Edival  Souza.  A sede  do  jornal  se 

localizava a Rua Manoel Vitorino, número 26, no Edifício Jorge Mascarenhas nas salas 18 e 

19 e sua editora a princípio era na capital Salvador. Inicialmente a sua circulação se dava 

semanalmente. Apenas aos sábados novos exemplares do jornal eram comercializados pelo 

preço de trinta centavos de cruzeiros. 

A direção do jornal e o seu preço foram alterados diversas vezes na década de 1970. O 

seu preço ao final da década custou cinco cruzeiros. Em 1972, o jornal passa a ser dirigido por 

Dimpino Carvalho e no seu aniversário de dois anos, passa a ser comercializado em dois dias 

na semana. Às quartas-feiras e aos Sábados. A sua matriz na cidade é criada, localizando-se na 

Avenida Senhor dos Passos, número 898.

Neste mesmo ano o jornal é entregue em cerca de 1/3 do estado. Em setembro de 

1972, o jornal salientava que, para acompanhar o desenvolvimento e crescimento da cidade, o 

jornal passara a ser bi-semanal. As suas notas continuavam semelhantes às da publicação de 

abertura, pois a sua mensagem era de levar o progresso, desenvolvimento e crescimento a 

Feira de Santana, a toda região sertaneja e a Bahia.

Iniciamos mais uma etapa na vida de um jornal voltado unicamente para o progresso 
e crescimento da Bahia, com a certeza de que estamos dando o melhor de nós para 
fazer dele uma força motora do desenvolvimento regional.
[...]
Afirmávamos,  em  nossa  primeira  edição,  que  o  FEIRA HOJE  seria  um  órgão 
comprometido unicamente com o desenvolvimento regional, afastado de quaisquer 
outro  interesse  senão  o  de  responder  ao  apelo  de  uma  população  cheia  de  fé, 
confiança e esperança no porvir. Esta linha direcional foi uma constante em toda 
trajetória  deste  jornal.  Os  frutos  do  nosso  trabalho,  sem  falsas  modéstias,  está 
evidente no conceito e na segurança que ora gozamos perante a comunidade. Está 
evidenciado no crescimento progressivo de vida deste órgão de imprensa. Para isto 
alcançarmos, demos tudo de nós e se, durante este período, erros foram cometidos, 
os foram na esperança de acertar.
Respondendo ao desenvolvimento de Feira de Santana e região, FEIRA HOJE passa 
a  circular  duas  vezes  por  semana,  a  partir  de  hoje  (06/09/1972),  no  ano  de 
sesquicentenário da Independência, na certeza de que não crescemos em vão, porque 
todos cresceram conosco.13

13

1

Jornal Feira Hoje. Feira de Santana. Setembro de 1972, ano 3, n.107, p.1.
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Com o aniversário de três anos, veio a circulação tri-semanal, as terças-feiras, quintas 

e sábados. Passado mais três anos, um conselho diretivo assume o jornal. Este conselho era 

composto  por  Raimundo  Gama  (Diretor  Geral),  José  O.  Mascarenhas  (Diretor),  Alfredo 

Falcão (Diretor) e Carlos Falcão (Diretor). O seu editor chefe passava a ser Helder Alencar 

com Egberto Costa na superintendência e o jornal passa a circular diariamente,  exceto as 

segundas-feiras.

Com a chegada de Alfredo Muller Falcão na direção do jornal, o mesmo passa ainda 

mais a difundir  o projeto modernizador industrializante de Feira de Santana,  pois  Alfredo 

Falcão era um dos principais dirigentes do CIFS, Centro das Indústrias de Feira de Santana, 

no mesmo período.

Segundo Monteiro as matérias do jornal se constituíram em um eixo programático 

concreto e metodologicamente especificado de ação voltada para a consecução dos seus fins. 

Exemplificando, deste modo, quatro pontos programáticos básicos do jornal Feira Hoje. O 

primeiro deles seria o planejamento. Pois a relação do jornal com a ênfase que marcou a 

gestão de João Durval Carneiro é evidente. Não à toa, a defesa do planejamento se articulava 

com a pauta pelo avanço da consolidação do Centro Industrial Subaé. O segundo eixo estava 

pautado na relocação da industrialização para uma esfera dos interesses feirenses, ou seja, este 

ponto corrobora a movimentação no sentido de viabilizar os interesses industrializantes locais 

ao  transformá-los  em  política  institucional  do  município,  na  própria  estrutura  de  seu 

desenvolvimento. O terceiro eixo seria o de colocar o CIS acima das paixões.14 Pois com a 

reorganização das forças de oposição do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, houve 

uma ameaça ao projeto modernizador que tinha a ARENA, Aliança Renovadora Nacional. O 

discurso do jornal para a população era de não se deixar levar pela política, ou de se manter 

uma unidade política em prol da industrialização na cidade. O último ponto programático 

básico do Feira Hoje seria a operacionalização da viabilidade econômica do CIS através da 

dotação da sua infraestrutura específica e da reforma da infraestrutura geral da cidade.15

14

1

Jornal Feira Hoje. Feira de Santana. Novembro de 1970, ano 1, n.16, p.2.
Com o advento das eleições municipais o jornal se utiliza deste termo para enfatizar que o encaminha mento 
político do CIS, não deveria ser afetado pelo varejo político. Ou seja, a população deveria “lutar” pelo CIS 
independente do resultado das eleições. 

15

1

MONTEIRO. Op. Cit., p.97 a 115 – No subtópico Porque Feira não tem um jornal, Monteiro analisa a relação 
dos  dirigentes  industriais  locais  com o  principal  aparelho  de  disputa  pública  do  projeto  industrializante  na 
sociedade civil, o jornal Feira Hoje.
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No seu primeiro ano de publicação, o jornal destacou a industrialização como processo 

no  qual  toda  cidade  deveria  pensar  homogeneamente.  Através  do  seu  discurso  o  jornal 

direciona o leitor a ter em vista a construção de uma Feira melhor. Segundo o discurso do 

Feira Hoje o caminho certo para isto, era a industrialização.

O  distrito  Industrial  de  Feira  de  Santana  fruto  de  um  planejamento  integrado, 
determinado pela situação de progresso da cidade e pelo crescimento industrial de 
todo o país, na sua luta pelo desenvolvimento, deu início a uma nova mentalidade, 
com toda a cidade pensando unicamente na construção da grande Feira, na Feira de 
Hoje, e na Feira do futuro.
A  arrancada  desenvolvimentista  da  região  tem  agora  além  da  agropecuária 
consolidada, além da posição de maior centro econômico financeiro do interior do 
Estado, o Centro Industrial do Subaé com sua força motora. Da sua consolidação 
depende não só o futuro de Feira de Santana, mas de toda a região. 16

A ideia que se expandia no jornal era de que a cidade tinha vocação industrial e para 

tanto  evidenciava  as  mudanças  e  benefícios  que  a  cidade  estava  passando.  As  notícias 

publicadas no Feira Hoje visavam estimular a consolidação do progresso em Feira de Santana, 

partindo do que consideravam um novo processo, a industrialização. Logo em seus primeiros 

números afirmava que:

É preciso, contudo, que a comunidade feirense tome consciência do que representa a 
industrialização para o desenvolvimento econômico de sua cidade, e mesmo da 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 o grave problema do desemprego. Essa é uma conquista que 
temos que defender acima de todas as paixões, pois a continuação do progresso de 
nossa terra repassa principalmente na opção que fizemos pela industrialização. 17

Sob a ótica do jornal a industrialização passara à frente dos outros setores econômicos, 

que segundo o jornal eram impossibilitados de impulsionar esse processo de desenvolvimento 

da cidade. Tanto o comércio, quanto a agropecuária não deveriam ser excluídos do processo 

de  modernização,  mas  serem  submissos  aos  interesses  industrializantes  através  de  sua 

absorção do processo.

Para Foucault, todo discurso manifesta o anseio do poder que é ambicioso e luta para 

ser  reconhecido  como a  verdade  sobre  algum campo  em certa  conjuntura  histórica.  Esta 

verdade beneficia a legitimação do discurso quando ajusta seus efeitos de poder e disfarça a 

16

1

Jornal Feira Hoje. Feira de Santana. Novembro de 1970, ano 1, n.13, p.2.

17

1

Jornal Feira Hoje. Feira de Santana. Novembro de 1970, ano 1, n.16, p.2.
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intenção de domínio nele contida18·. Deste modo, não há discursos neutros ou desinteressados, 

pois toda linguagem e todo discurso expressa uma vontade de poder e de dominação.

Os discursos são exercícios sociais e de acordo com a história, são compreendidos 

dentro de uma determinada sociedade ou dentro de um grupo. Foucault afirma que o discurso 

não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por 

que e pelo que se luta, o poder do qual nós queremos apoderar.19

O Feira Hoje, através de suas páginas, difundia o projeto de modernização em Feira de 

Santana, o discurso construído estava no campo de disputas sobre a cidade que se desejava 

consolidar.  Para  o  Jornal  Feira  Hoje,  a  cidade  ideal  estava  articulada  ao  caminho  da 

industrialização,  considerada como uma das melhores coisas,  se não a melhor,  que estava 

ocorrendo no município. Nas páginas do jornal era afirmado que, o nosso compromisso é 

batalhar, cotidianamente, para que se solidifique o Centro Industrial do Subaé20.

O PROJETO MODERNIZADOR INDUSTRIALIZANTE EM FEIRA DE SANTANA

As  décadas  de  1960  e  1970  são  marcadas  pela  predominância  do  discurso  de 

desenvolvimento  e  progresso  em Feira  de  Santana.  Este  discurso  é,  sob  a  nossa  análise, 

tradução da modernização que se processava na cidade. A industrialização que, para alguns 

chegava  de  forma  atrasada  na  cidade,  também  ganhava  enfoques  neste  processo 

modernizador, que tem os anos de 1970 como o ponto chave deste processo.

O objetivo  de  modernizar  a  nação  surge  a  partir  do  Plano  de  Metas  do  governo 

Juscelino  Kubitschek,  que  tinha  como pretensão  modernizar  o  país,  retirando-o  do  então 

considerado atraso histórico em que se encontrava, pretendia-se é, avançar “cinquenta anos 

em cinco” 21.Segundo Haffner, para JK:

18

1

 Ver FOUCAULT, Michael. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciado em 2 de 
dezembro de 1970. 3.ed. São Paulo: Loyola, 1996.

19

1

 FOUCAULT, Michael. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciado em 2 de 
dezembro de 1970. 3ed. São Paulo: Loyola, 1996. p.10.

20

2

Jornal Feira Hoje. Feira de Santana. Março de 1976, ano 6, n.585, p.1.

21

2

 FREITAS, Nacelice Barbosa. Urbanização em Feira de Santana: influência da industrialização 1970-1996. 
Dissertação de Mestrado. FAU/UFBA, 1998, p.81.
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A solução do subdesenvolvimento nacional, com todas as suas injustiças sociais e 
tensões políticas, vinha da necessidade urgente da industrialização, questionamento 
que também era da CEPAL, a qual no seu discurso propunha a industrialização nos 
países  subdesenvolvidos  para  fazer  frente  a  estes  problemas.  O  projeto 
desenvolvimentista  de  Juscelino  já  estava  esboçado  antes  da  sua  posse  e  foi 
publicado logo depois de assumir o comando do país.22

Entretanto somente a partir da segunda metade da década de 1960 e início da década 

de  1970  que  o  governo  implementa  uma  política  voltada  para  a  economia  no  Norte  e 

Nordeste, que objetivava uma integração nacional. Os principais instrumentos desta política 

foram os incentivos fiscais e financeiros, para atrair uma grande massa de investidores.23 Além 

disto,  Corrêa  afirma  que,  havia  mais  que  isso,  a  ideia  era  promover  o  crescimento  do 

empresariado local, e as possibilidades externas colocadas pelos grupos do nordeste da Bahia, 

coadunados pelo antigo projeto da SUDENE, alavancavam as frações locais24.

Ao  fim  da  década  de  1960  com  a  descentralização  econômica  no  país,  a  Bahia 

intensifica os trabalhos desenvolvidos pela SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento 

do  Nordeste,  que  já  existia  desde  a  década  de  1950  e  visava  promover  e  coordenar  o 

desenvolvimento da região nordeste, para atrair novos investimentos industriais ao estado. Em 

Feira de Santana a superioridade do comércio havia se consolidado em meados da década de 

1960, tanto economicamente, quanto entrelaçado com as ideias de progresso e modernidade25. 

Porém  a  partir  do  final  de  tal  década  e  início  da  década  de  1970  pode-se  perceber  a 

redefinição de um novo objetivo para a  cidade.  A ideia  de progresso juntamente  com as 

concepções  de  modernidade  e  civilização  adquire  uma  conotação,  sobretudo  econômica, 

estando associadas intrinsecamente com a expansão industrial que ora estava atravessando a 

cidade.26

22

2

HAFFNER.  Jacqueline  A.  H..  A  CEPAL  e  a  Industrialização  Brasileira  (1950-1961).  Porto  Alegre: 
EDIPUCRS, 2002, p.35

23

2

CORRÊA, Diego Carvalho. O futuro do passado: uma cidade para o progresso e, o progresso para cidade em 
João Durval Carneiro. (1967-1971). Dissertação de Mestrado – UEFS, p.94.

24

2

Idem.p.94.

25

2

 OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Feira de Santana em tempos de modernidade: olhares, imagens 
e práticas do cotidiano (1950-1960). Tese (Doutorado em História) – UFPE, 2008, p.73-110.

26

2

SANTOS. Op. Cit. 2003.
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O cenário de progresso e modernização que estava instituído na cidade, ganha novos 

contornos com o advento da industrialização. Nas décadas a posteriori da superioridade do 

comércio, o progresso estabeleceu como seu veículo, a industrialização. Tratou-se, nesse caso, 

segundo  Monteiro,  de  um  projeto  de  modernização  industrializante.27 A  cidade,  por 

conseguinte, começa a alavancar o seu projeto modernizador embasado na industrialização.   

A criação do PROINTER, Programa de Industrialização do Interior, em 1965 foi o 

órgão que a cidade precisava para o desenvolvimento do seu processo industrial. Foi através 

dele também, o caminho encontrado pelas elites e classes dominantes da cidade para legitimar 

o seu poder político em relação aos demais integrantes da sociedade feirense.

Com início  do  governo  de  João  Durval  Carneiro  em Feira  de  Santana  acelera-se 

também desenvolvimento industrial da cidade. A sua estadia no poder municipal marcou o 

momento  de  refletir  sobre  os  novos  governos  e  o  regime  militar  numa  perspectiva 

progressista28. Dentro desta perspectiva, se evidencia o planejamento futurista da Cidade. O 

seu governo ainda é marcado pela criação do CIS e do bairro Cidade Nova, é de importante 

destaque a higienização e reorganização da cidade. O município de Feira de Santana, na época 

em questão estava entre os primeiros municípios do Brasil a receber um Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano. O que colocava João Durval ‘à frente’ da prefeitura da cidade.29

Para que o programa de industrialização do Interior desse certo, o prefeito João Durval 

se alia ao Governador Luiz Viana Filho, que por sua vez, também empreendia e desenvolvia 

um projeto  modernizador  no  estado.  É  a  partir  de  Luiz  Viana  Filho  que  se  dá  início  à 

construção do parque industrial da Bahia, em Aratu, girando em torno da petroquímica.

O Centro Industrial de Aratu (CIA) e o Pólo Petroquímico de Camaçari (COPEC) 
resultam da  política de  desenvolvimento para o  Nordeste  que,  na década  de 60, 
estrutura a modernização industrial sob o apoio da SUDENE, na tentativa de uma 
maior integração do Estado ao conjunto da economia nacional.30

27

2

MONTEIRO, 2009, Op. Cit., p.77.

28

2

 CORRÊA, 2011, Op. Cit., p. 11.

29

2

Idem, p. 51-81.

30

3

 FREITAS, 1998, Op. Cit., p.86.
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Divergindo dos outros dois centros industriais do estado, o CIS, Centro Industrial do 

Subaé, surgiu dentro deste contexto com algumas peculiaridades. O mesmo foi criado com 

iniciativa municipal, no contexto ditatorial. O que é de fato interessante, pois as autonomias 

municipais eram de certo, bem restritas neste período.

Para a organização urbana de Feira de Santana, o projeto de João Durval Carneiro 

envolvia muito mais do que um projeto de modernização para a cidade, pois visava também à 

consolidação da hegemonia das classes dominantes feirenses. Estas, tiveram papel ativo na 

implementação das ideias de modernização traduzidas pelas expressões desenvolvimento e 

progresso em Feira de Santana. Através do PDLI, Plano de Desenvolvimento Local Integrado, 

realizou-se o diagnóstico dos problemas que afetavam a cidade e se estabeleceu e as diretrizes 

para  o  seu  desenvolvimento.  O  PDLI,  contudo  não  foi  utilizado  apenas  como  recurso 

administrativo e de propaganda, mas também como outro tipo de recurso: o planejamento 

como mecanismo político de composição e mobilização de interesses31.

Através do Plano, se inaugurou na cidade, uma série de leis para ajustar não só o 

conjunto  das  atividades  produtivas  do município,  mas também, para controlar  as  práticas 

populares  no  centro  da  cidade  como os  hábitos  nas  vendas  de  alimentos,  o  aspecto  dos 

estabelecimentos comerciais e os locais de lazer permitidos ou não no centro de Feira.

O PDLI aparece,  então,  como instrumento para a concretização da “nova Feira”, 
cuja principal marca era a industrialização. Mas, mais que isso, a gestão de J. Durval 
operava  a  industrialização  a  partir  de  motivações  que  precediam ao  seu  próprio 
governo.  A  necessidade
de iniciar um “novo ciclo” em Feira de Santana, transformando-a em um “parque 
industrial”, era movida pela percepção da “nossa comunidade” da perda da posição 
de “porto rodoviário” exercida pelo município.32

A localização da cidade entre o litoral e o sertão exerceu, de certo modo, influências 

nas  condições  econômicas  que  possibilitaram  a  instalação  do  complexo  industrial  no 

município. O jornal Feira Hoje descreve o processo de industrialização da cidade como o 

novo ciclo econômico que a cidade vivera. As primeiras páginas da primeira edição do jornal 

nos remetem a esse processo transformador a qual estava inserido a cidade.

31

3

 MONTEIRO, 2009, Op. Cit., p.92.

32

3

 Idem, p.95
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As  transformações  ocorridas  em  Feira  de  Santana  nos  últimos  cinco  anos, 
determinados pela busca de uma nova etapa econômica que lhe permitisse atingir 
um alto grau de desenvolvimento mudaram totalmente essa situação da região e da 
cidade.
Tida,  até  então  como entreposto  comercial,  desde  os  tempos  do  nascimento  da 
cidade com suas bases apresentados na agropecuária e na comercialização, servindo 
de escoadouro de um amplo mercado consumidor, a cidade precisava de um sério 
trabalho  de  criação  das  condições  necessárias  para  entrar  no  ciclo  industrial, 
consequência do crescimento, neste setor, que a região e o país iniciavam.
Realizando um profundo trabalho de análise de suas condições  físicas,  políticas, 
sociais  e  econômicas  através  do  Plano  Local  de  Desenvolvimento  Integrado  o 
Município  entrou  numa  fase  de  planejamento  total,  ditada  pelas  perspectivas 
surgidas ante tamanha obra.
Planejado e realizado, Feira de Santana iniciou uma nova etapa de sua vida, como 
cidade  e  região,  abandonado  as  antigas  soluções  improvisadas  e  encaradas 
superficialmente.
A meta da industrialização estava aberta para os olhos de todos e a necessidade de 
realização de um trabalho infra  estrutural,  que  permitisse a  região  marchar  com 
passos firmes para este novo ciclo econômico, exigiu uma nova mentalidade dos 
administradores  e  de todos aqueles  comprometidos com o desenvolvimento,  que 
passaram a pensar no presente em termos de futuro.33

Após  a  desapropriação  de  uma  área  de  terra,  depois  de  um  estudo  criterioso  da 

morfologia  do  terreno,  condições  climáticas,  facilidade  de  implantação  infra  estrutural, 

viabilidade econômica, possibilidade de expansão, prioridade de financiamentos específicos e 

outros fatores, assim se deu o início da criação do CIS, fruto de um planejamento e de uma 

estratégia global de desenvolvimento, previamente traçada.34

O decreto municipal de 1969 autorizou o processo de desapropriação da área destinada 

à edificação do CIS. Com a lei municipal n 690, de 14 de dezembro de 1970, sob forma de 

autarquia  municipal,  deu-se  a  sua  criação.  O  novo  distrito  industrial  nascia  com  vários 

estabelecimentos em funcionamento que já se encontravam nas áreas delimitadas pela Lei que 

instituiu o CIS35. Nas palavras de Freitas é colocado que:

Em 1970, é implantado o Centro Industrial do Subaé (CIS) em Feira de Santana 
cujos  principais  atrativos  para  sua  implantação  foram  os  incentivos  fiscais  do 
programa Fundo de Investimentos do Nordeste (FINOR), a isenção de impostos e o 
excedente de mão-de-obra, estruturando um espaço de concentração industrial. 
O processo de industrialização, tanto na Bahia, quanto em Feira de Santana naquele 
momento, reflete a política nacional que tem por base o ideário cepalino:  tirar a 

33

3

Jornal Feira Hoje. Feira de Santana. Setembro de 1970, ano 1, n.1, p.8.

34

3

 Idem, p.8.

35

3

 CRUZ, Rossine Cerqueira da. A Inserção de Feira de Santana nos Processos de Integração Produtiva e de 
Desconcentração Econômica Nacional. Campinas: Tese de Doutorado, UNICAMP, 1999, p.209
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América Latina do atraso econômico através da industrialização. Esta também é a 
justificativa  para  a  implantação  dos  centros  industriais  baianos,  que  têm  como 
consequência  a  interiorização  da atividade  industrial,  concretizando as  demandas 
dos municípios e das elites locais.36

Com  a  implantação  do  CIS,  o  município  de  Feira  de  Santana  passa  a  ter  um 

crescimento na produção de bens intermediários como resultado do processo de integração e 

consolidação produtiva37.  Condição favorecida, entre outras vantagens, por sua localização 

estratégica em um entroncamento rodoviário. A implantação do CIS contribuiu para colocar 

em evidencia nas mudanças da economia do município. 

Quando inaugurado, o CIS, contou com obras de Infraestrutura que dotaram de água, 

energia e fácil acesso viário ao local, deste modo o CIS, que estava em uma das prioridades de 

construções da SUDENE. É possível notar  que bem antes da sua inauguração,  o mesmo, 

atraía  investidores  de  todo  o  país  e  até  mesmo  do  exterior.  Os  investidores  estavam 

encantados  pelas  maravilhas  que  o  governo  municipal  oferecia  para  que  empresas  se 

instalassem no local.

Inicialmente estabelecimentos de pequeno porte e depois unidades de porte médio, 
ligadas  a  grandes  grupos  nacionais  e  internacionais,  chegariam ao  CIS,  atraídos 
pelas linhas de crédito, subsídios e facilidades oferecidos pelos organismos estaduais 
e municipais38.

A primeira empresa a se instalar no CIS foi a INCOVEG, Indústria e comércio de 

óleos vegetais. É destacada pelo jornal como a indústria que já vendeu toda a sua produção 

para o exterior, até dezembro do ano de 1970 e que só tinha a ganhar com o alto rendimento 

que a cidade lhe propusera39. A empresa na sua iniciação, contou com o apoio da NORSUL, 

Serviços Técnicos de Economias e Finanças Ltda., que segundo o Jornal é mais uma meta 

36

3

FREITAS, 1998, Op. Cit., p.87

37
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TRABUCO, Zózimo Antônio Passos. O Instituto bíblico batista do Nordeste e a construção da identidade 
Batista em Feira de Santana. (1960-1990). Dissertação (Mestrado em História Social) – Faculdade de Filosofia e 
Ciências da UFBA, Salvador, 2009, p.74.

38
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 CRUZ, 1999, Op. Cit., p. 209-210

39
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 Jornal Feira Hoje. Feira de Santana. Setembro de 1970, ano 1, n.2, p.5.
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escalada  no  desenvolvimento  industrial  da  cidade  que  começa  a  tornar-se  A GRANDE 

FEIRA, com a mentalidade empresarial do progresso apossando-se dos homens de negócios.40

A cada nova publicação do jornal, o caderno Indústria e Negócios trazia novidades do 

CIS. Era recorrente as informações das indústrias recém instaladas no complexo. E semana 

após semana, mês após mês, notícias eram trazidas acerca do processo a qual Feira estava 

passando. A preocupação em deixar “tudo em ordem” para o leitor era evidente.41

Ainda no ano de 1970, a Incobal S/A começa a funcionar no CIS. Sendo ela uma 

empresa de madeiras, tem-se o título da matéria:  Incobal S/A – com sua reserva florestal 

própria estimada em 300.000 árvores, é uma das maiores indústrias madeireiras do Norte e 

Nordeste.42 O destaque para a Incobal como uma das maiores indústrias de madeira do Norte e 

Nordeste, o que caracteriza o poderio do CIS, em atrair grandes empresas, mas também é 

perceptível o desejo de esclarecer ao leitor que a empresa de madeiras não irá trazer prejuízos 

ao município, pois ela tem uma área reflorestada muito grande. Deste modo, o desejo do 

jornal é cada vez mais reforçar para o leitor que a cidade passa por um processo modernizador 

industrial e que este processo só faz crescer a cidade em todos os aspectos.

Os dados do CIS, juntamente com as informações das empresas que estavam ou iriam 

se instalar  no local era inserido no caderno Indústria e Negócios, a fim de promover tais 

empresas  para  a  sociedade  feirense.  No  ano  de  1973,  neste  caderno,  é  colocado  que  as 

indústrias de Papel Locarpe, Café Paulino e Capotaria Morais, solicitam uma área no CIS, 

para  transferirem as  empresas  do  centro  da  cidade  para  o  local.  Além delas  A SINCO, 

Indústria e comércio de roupas S.A., gostaria de instalar na cidade.43

O caderno, até os anos de 1973-7444 trouxe diversas informações sobre o CIS e suas 

empresas. Nos meados de 1974 a maior parte das informações sobre o CIS “migraram” para o 

40
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 Jornal Feira Hoje. Op. Cit., ano 1, n.2, p.5.

41
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Ver Jornal Feira Hoje, Feira de Santana, Janeiro de 1971, ano 1, n.18, p.2 – Fevereiro de 1971, ano 1, n.23, p.2 
– Abril de 1971, ano 1, n.31, p.2 – Fevereiro de 1972, ano 2, n.72, p.5 – Junho de 1972, ano 2, n.93, p.5 – Junho 
de 1973, ano 3. n.183, p.4 – Maio de 1974, ano 4, n.306, p.5.
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Jornal Feira Hoje. Feira de Santana. Setembro de 1970, ano 1, n.3, p.3.

43
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Jornal Feira Hoje. Feira de Santana. Março de 1973, ano 3, n.159, p.4.
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caderno:  Informações  e  Negócios.  Neste  caderno,  foram publicadas  informações  como  a 

construção de novos galpões nas áreas do parque industrial45, instalação de novas indústrias46, 

como  a  da  fábrica  de  rações  primor,  instalada  no  ano  de  197847.  O  antigo  caderno 

praticamente desapareceu. 

Evidenciando  os  grupos  que  buscavam  nos  jornais,  difundir  a  ideia  de  ação 

modernizadora de Feira de Santana, bem como, influenciar as camadas mais subalternizadas 

da  população  a  comprar  a  ideia  de  que  todas  as  melhorias  seriam  para  o  bem-estar 

populacional da cidade, Corrêa nos afirma que,

Os principais órgãos de classe publicam textos, participam de reuniões e usam os 
jornais locais como a Situação, Folha do Norte e Feira Hoje no intuito de divulgar a 
possibilidades  e  as  conquistas  alcançadas que advinham deste  processo  que  eles 
chamavam de modernização que tinha como um de seus focos prioritários a inserção 
da cidade em modelo produtivo industrial, com a conversão de investimentos locais 
e a atração de tantos outros nacionais e internacionais48.

As matérias sobre a industrialização, construção e instalação de diversas empresas no 

CIS, eram recorrentes nas capas, entre capas e demais folhas do jornal Feira Hoje.49 No final 

dos anos de 1970 o CIS já contava com cinco indústrias, entre elas estavam a Incobal, Camas 

União,  Itagiba  e  Incoveg.  Estas  até  o  presente  ano  já  estavam  instaladas  e  em  pleno 

funcionamento.

44

4

É importante destacar que após o ano de 1974, o caderno começou a trazer informações aleatórias, sendo elas 
sobre industrialização ou não. 
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Jornal Feira Hoje. Feira de Santana. Abril de 1974, ano 4, n.296, p.9.
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Jornal Feira Hoje. Feira de Santana. Setembro de 1976, ano 7, n.722, p.10.

47

4

Jornal Feira Hoje. Feira de Santana. Setembro de 1978, ano 9, n.1306, p.7.
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 CORRÊA, 2011, Op. Cit., p.69
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 Ver Jornal Feira Hoje, Feira de Santana, Setembro de 1970, ano 1, n.2, p.1 - Fevereiro de 1971, ano 1, n.23, 
p.1 - Fevereiro de 1972, ano 2, n.79, p.7 - Maio de 1972, ano 2, n.92, p.3, 4 e 5 - Junho de 1972, ano 2, n.93, p.5 
- Setembro de 1973, ano 4, n.209, p.2 e 5 - Setembro de 1974, ano 5, n.356, p.5 - Setembro de 1975, ano 6, 
n.502, p.9 - Outubro de 1977, ano 7, n.1013, p.2 - Setembro de 1978, ano 7, n.1285, p.1.
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É importante ressaltar que nesta mesma época o prefeito de Feira de Santana, ligado a 

este projeto modernizador, busca realizar alguns projetos de melhorias para a cidade. Com a 

implantação do CIS, o prefeito investe também na infraestrutura da cidade, onde a mesma tem 

ampliado os serviços  de água encanada,  energia  elétrica,  esgotos para as  casas,  meios  de 

transporte e comunicação e educação.50

A entrega oficial do CIS se dá apenas em dezembro de 1970, o jornal Feira Hoje com 

uma matéria especial descreve que,

[...]
A criação oficial do Centro Industrial do Subaé é a culminância de todo um esforço 
da atual administração para transformar a face econômica do nosso município, no 
sentido de torná-lo um centro industrial importante no Nordeste e, até, no Brasil.
Muito ainda se tem a realizar no campo da Industrialização em Feira de Santana. Os 
passos iniciais, entretanto, foram dados com muita firmeza, pois tiveram como base 
o  planejamento.  A  obra  que  agora,  apenas  começamos  não  pode  sofrer 
descontinuidade nem arrefecimentos em seu acelerado ritmo.
[...]
É preciso, contudo, que a comunidade feirense tome consciência do que representa a 
industrialização para o desenvolvimento econômico de sua cidade, e mesmo da 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 o grave problema do desemprego. Essa é uma conquista que 
temos que defender acima de todas as paixões, pois a continuação do progresso da 
nossa terra repassa principalmente na opção que fizemos pela industrialização.
Estar  contrário  a  esta  ideia  é  demonstrar  desconhecimento  e  desinteresse  pelos 
problemas da região.51

Para o jornal, os passos da industrialização no início da década de 1970 ainda eram 

curtos, e poderia crescer muito mais com a ajuda da população feirense. A matéria especial 

implora para que a população feirense se sinta pertencente e abrace a causa do CIS, assim 

como o projeto modernizador industrial da cidade. O progresso era algo de suma importância 

a todos da cidade. Caso alguma pessoa não soubesse disso, estava totalmente desligado do 

que estava acontecendo na cidade. 

O problema de todo este  discurso do jornal  era  saber,  de  fato,  quem não poderia 

demonstrar tal desconhecimento, e a quem interessava estes problemas da região. Pois, nem 

todos os setores da sociedade se prendiam ao discurso de modernização da cidade, uma vez 

que, tinham outros problemas a serem sanados pelo governo municipal, um exemplo disto 
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 Jornal Feira Hoje, Feira de Santana, Outubro de 1970, ano 1, n.8, p.1.

51
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 Jornal Feira Hoje, Feira de Santana, Dezembro de 1970, ano 1, n.16, p.2.
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seria  o  abastecimento  de  água  da  cidade,  que  era  insuficiente  e  não  atendia  a  demanda 

populacional.  

Outro esforço do CIS era manter uma mão de obra especializada para o trabalho nas 

indústrias  que  ocupavam  aquele  ambiente.  O  SENAI  tratou  de  resolver  uma  parte  dos 

problemas,  colocando jovens para participar  dos cursos  oferecidos.  Para abrigar  os novos 

alunos que procuravam as vagas, no final dos anos de 1970, o SENAI começa a construção de 

dois novos pavilhões de aulas, para abrigar os cursos de eletricidade, mecânica de auto, solda 

elétrica,  e  oxiacetilência.  Até  os  anos  de  1970  o  SENAI  abrigava  apenas  os  cursos  de 

tornearia, ajustagem e marcenaria.52

O projeto modernizador industrial  de Feira de Santana,  não se resume somente na 

atuação do CIS em si, podemos sinalizar também o desenvolvimento da estrada do feijão, o 

projeto da Universidade e a duplicação da BR324, compondo o cenário da década de 1970 em 

Feira de Santana, além destas, este crescimento vem acompanhado da expansão de atividades 

terciárias, com fortes ligações aos movimentos de valorização de terras rurais e urbanas. 53

A ideia de Feira de Santana como pólo de desenvolvimento, dividiu as páginas do 

jornal com os problemas enfrentados pela cidade, no entanto, ainda assim, os discursos da 

Feira moderna, chamavam a população para aceitar a vocação industrial da cidade e quanto o 

centro havia crescido e consolidado.

[...]
A vocação  industrial  do  município  está  evidenciada  pela  liderança  absoluta  que 
passou a ocupar, a partir de 1960, no setor industrial do Estado, entre os municípios 
de maior importância do interior.
A sua condição de pólo de desenvolvimento, graças a sua disponibilidade de fatores 
infraestruturais e sua localização geográfica, aliadas às suas condições de expansão, 
atraiu  empresários  de  todo  o  país,  transformando  em  realidade  o  sonho  da 
industrialização, evidenciando no consolidado Centro Industrial do Subaé.54

O jornal Feira Hoje difundiu a industrialização na cidade, como resultado da ação do 

poder  público,  privado  e  de  toda  a  população.  Durante  a  década  de  1970,  o  Feira  Hoje 

52

5

Jornal Feira Hoje, Feira de Santana, Setembro de 1970, ano 1, n.3, p.1.
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 CRUZ, 1999, Op. Cit., p.210.
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 Jornal Feira Hoje, Caderno Especial editado em comemoração ao dia da Indústria, Feira de
Santana, Maio de 1972, ano 2, n.92, p.1.
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manteve a defesa da industrialização como eixo central  de sua linha editorial,  publicando 

alguns cadernos especiais enfatizando a vocação industrial da cidade55.

ELEMENTOS DO PROJETO MODERNIZADOR DA CIDADE

Com a divulgação e propagação da ideia de desenvolvimento da cidade de Feira de 

Santana, muitos retirantes vindos do Norte, principalmente do sertão da Paraíba, Pernambuco 

e Ceará com destino as capitais do Sudeste, principalmente São Paulo, passavam pela cidade e 

decidiam  permanecer  por  aqui.  Viam  nela  uma  expectativa  de  mudança,  pois  com  o 

importante pólo de desenvolvimento industrial, acreditavam que não demoraria muito para 

conseguir um emprego, o que muitas vezes não acontecia. 

Com um fluxo migratório em alta para a cidade, o crescimento demográfico urbano da 

população feirense aumenta aproximadamente 50 mil pessoas em uma década. Além do fluxo 

migratório  o  fato  ocorreu  também,  com  base  no  deslocamento  da  população  rural  do 

município para a cidade. Ao crescimento da população, se associaram muito dos problemas 

urbanos  que  se  tornaram pauta  de  centros  espíritas,  associações  de  bairro,  e  associações 

protestantes, que visavam atender a demandas não solucionadas pela prefeitura56. A cidade 

não tinha capacidade estrutural para atender a demanda dos migrantes que dia-a-dia chegavam 

as suas ruas. .

Podemos  verificar  na  tabela  abaixo,  os  aumentos  populacionais  que  ocorreram na 

cidade, com base na tabela de evolução da população feirense.57. O intenso fluxo migratório à 

cidade  foi  uma  das  principais  causas  do  rápido  aumento  populacional,  porém  diversas 

questões estão inclusas também. Com o rápido aumento da população feirense,  a mesma, 

chega a dobrar em 20 anos, de 1970 a 1991.
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Ver Jornal Feira Hoje, Feira de Santana, fevereiro de 1972, ano 2, n.77, p.2 – janeiro de 1974, ano 4, n.261, 
p.2 – maio de 1974, ano 4, n.307, p.2.
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Santana – BA (1967-1977).  Monografia de Especialização, Feira de Santana, UEFS, 2008, p.140.
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de 1970 a 1991, para caracterizarmos o rápido crescimento populacional na cidade.
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Evolução da População Total de Feira de Santana por situação urbana e rural 1940 a 2010

Censo População 

Total

População 

Urbana

(%) População 

Rural

(%)

1940 83.268 19.660 23,61 63.608 76,39

1950 107.205 34.227 31,97 72.928 68,03

1960 141.757 69.884 49,30 71.873 50,70

1970 190.076 134.263 70,64 55.813 29,36

1980 291.504 233.905 80,24 57.599 19,76

1991 405.848 348.973 85,99 56.875 14,01

2000 480.949 431.730 89,77 49.219 10,23

2010 557.642 510.662 91,73 46.020 8,27

Fonte: IBGE, Censo Demográfico58

Segundo Cruz, em 1970 haviam 35.209 habitantes não naturais e residentes há menos 

de 10 anos no município. Isto significava 72% do acréscimo populacional ocorrido entre 1960 

e  1970.59 O  crescimento  vegetativo  da  população  feirense  também  propiciou  tamanho 

aumento  populacional,  entretanto,  os  migrantes  contribuíram  significativamente  para  tal 

aumento. A população de migrantes que a cidade abarcava, geralmente buscava conseguir um 

emprego, continuar existindo, ter uma casa, comprar comida, ou mesmo brinquedos para as 

crianças60.
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 Ver  <http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=29&dados=1> acessado  em  10/04/2015.  A 
data do censo de 1980 está errada, consta na imagem 1960. Por ser uma imagem, não podemos alterar, por isto a 
nota de retificação.
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 CRUZ, Op. Cit. 1999, p.208

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?uf=29&dados=1
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A localização geográfica da cidade de Feira de Santana contribuiu para o seu intenso 

fluxo migratório, pois a sua localização tinha como fator prioritário o de:

Feira de Santana estar numa posição que se torna passagem rodoviária obrigatória 
entre o Norte-Nordeste e o Centro-Sul do país, quando já antes da década de 70, 
passavam  por  ela  importantes  eixos  rodoviários  de  articulação  inter-regional  e 
nacional, a exemplo da BR-324, BR-101, BR-11661.

Para Carmo, é a partir da década de 1940que a região de Feira de Santana torna-se um 

importante  pólo de convergência  entre a  Capital,  o interior do estado e outras regiões do 

país.62A partir  da década de 1970, com a chegada de uma leva de migrantes a  cidade,  o 

entroncamento rodoviário se torna ainda mais visível. A figura abaixo exemplifica as ideias de 

Freitas, pois, as principais rodovias do estado passam pelo município, dando saída para as 

demais regiões do país.

60
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Jornal Feira Hoje, Feira de Santana, Setembro de 1979, ano 9, n.1582, p.5. – Entrevista de um migrante ao 
jornal. 
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 CARMO, René Becker Almeida. A urbanização e os assentamentos subnormais de Feira de Santana. Tese 
(Doutorado em Ciências Sociais) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009, p.154.



28



29

Figura 1:Localização geográfica do município de Feira de Santana.
Fonte:SEI, 2016.63

Com destino a outras cidades, vários retirantes chegaram a Feira de Santana. Ela dava 

passagem a algumas regiões do país. Mas, como muitos chegavam à cidade sem condições de 

seguir  viagem,  acabam  por  se  instalar  na  própria  cidade,  criando  deste  modo,  sobre  as 

palavras do Feira Hoje, outro grave problema social, a mendicância.

[...]
Antônio está à procura de um emprego ou de uma passagem para o estado de Minas 
Gerais. Lá, ele acha que conseguirá dinheiro para alimentar a sua família.
Iguais a Antônio, centenas de pessoas, estão chegando, semanalmente, a Feira de 
Santana, com destino ao sul, fugindo do fantasma da seca. Perderam a lavoura, o 
gado  e  até  parentes.  Muitos  tem  recebido  ajuda  da  Associação  Feirense  de 
Assistência  Social  –  AFAS,  outros  prosseguem  em  sua  marcha,  à  procura  de 
melhores condições de vida. São os retirantes.64

A primeira  notícia  do  jornal  Feira  Hoje  sobre  os  retirantes  vindos  do  Norte,  tem 

cunhos promocionais.  Promover o assistencialismo na cidade era  o primeiro passo para a 

tentativa de uma cidade perfeita. Se este nível não conseguisse ser atingido ao menos à cidade 

não sofreria com os considerados problemas da mendicância. 

Deste modo, o Jornal se atentava para os migrantes que chegara a cidade, pois estes, 

atrapalhavam a sua modernização e embelezamento. Era comum as publicações do jornal ao 

órgão. Campanhas como, Não dê esmolas, seja um sócio da AFAS,65 ou como o SIM está em 
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<http://www.sei.ba.gov.br/images/inf_geoambientais/cartogramas/pdf/carto_rodovias.pdf> acessado 
14/04/2016
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 Jornal Feira Hoje, Feira de Santana, Abril de 1971, ano 1, n.35, p.1.
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 Jornal Feira Hoje, Feira de Santana, Janeiro de 1974, ano 4, n.261, p.4 - Abril de 1974, ano 4, n.295, p.5 - 
Abril de 1974, ano 4, n.296, p.9 -Outubro de 1974, ano 5, n.373, p.6 -Outubro de 1974, ano 5, n.376, p.6 - 
Dezembro de 1975, ano 6, n.542, p.6 -Dezembro de 1975, ano 6, n.543, p.7.
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campanha. Dê também sua ajuda, no fim do ano de 197866 foram constantes nas páginas do 

jornal. 

A AFAS foi à primeira entidade que se encarregaria pelos migrantes chegados à Feira 

de Santana, atendia-se a estes migrantes numa sala chamada de SIM, Serviço de Integração do 

Migrante. O órgão foi criado com a intenção de resolver o problema da migração. Em 1973-

74 é inaugurada a sua sede própria. Essa entidade desde a sua fundação contou com o apoio 

de órgãos nacionais e estrangeiros, ligados ao movimento ecumênico, recebendo do poder 

público local apenas o terreno67.  

Mesmo  a  cidade  passando  por  uma  fase  modernizadora,  e  com  o  processo  de 

industrialização a todo vapor, o CIS, não teve condições de atender a grande massa migrante 

que  buscava  empregos  na  cidade,  pois,  a  procura  por  uma  vaga  era  muito  grande  e  as 

indústrias modernas, não abrigavam tantos trabalhadores, pois, parte do processo industrial, já 

nesta época, era desenvolvida pelas máquinas, ou por todo o maquinário.

De acordo com Karl  Marx,  a industrialização Inglesa estava ligada diretamente ao 

êxodo rural, pois com a instalação de fábricas nas cidades uma grande massade camponeses 

deixam seus latifúndios e vão atrás das fábricas nas cidades. Para ele a estrutura econômica da 

sociedade  capitalista  origina-se da  estrutura econômica da sociedade feudal.  A dissolução 

desta última liberou os elementos constitutivos da primeira.68Chamados de vendedores de si 

mesmo, por Marx, os desfavorecidos eram excluídos pelo mercado industrial inglês até não 

terem vinculo  algum com as  velhas  instituições  feudais.  Com isto,  saíam de  sistemas  de 

produção  tidos  como  pré-capitalistas,  e  tentavam  entrar  numa  sociedade  de  molde 

diferenciada, capitalista.

Com todas as particularidades e peculiaridades, assim como aconteceu na sociedade 

inglesa do século XVIII, acontecia em Feira de Santana. Muitos migrantes vindos, do interior, 

acostumados  aos  sistemas  de  produção  pré-capitalistas,  buscaram a  inserção  nos  moldes 

capitalistas sem nenhum tipo de preparo ou organização.
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Todos  os  homens,  assim  privados  de  seus  meios  de  vida  não  poderiam  ser 
absorvidos pela manufatura nascente tão prontamente quanto ficavam disponíveis. 
De outra  parte,  bruscamente  arrancados  de  seu  gênero  de  vida  habitual,  não  se 
podiam ajustar da noite para o dia à disciplina da nova situação. Muitos dentre eles 
se fizeram ladrões,  bandidos,  vagabundos,  uns por tendência natural,  outros – os 
mais numerosos – por força das circunstâncias.69

As indústrias não poderiam empregar trabalhadores que não estivessem condicionados 

a  disciplinas  das  fábricas.  Deste  modo,  podemos  observar  as  semelhanças  da  sociedade 

feirense à época citada, entretanto cada sociedade tinha sua particularidade. Para muitos a 

única solução encontrada era o de sobreviver na condição de pedintes na cidade.

Embora  a  AFAS não  tenha  solucionado  o  problema  da  mendicância  em Feira  de 

Santana, uma vez que a mesma não foi criada com este objetivo, era este o órgão responsável 

para tal ação. Em grande maioria o aumento do número de pedintes nas ruas era consequência 

da forte migração que acarretava a cidade. Sem emprego, os migrantes recorriam à petição. O 

órgão criado pela AFAS, o SIM, de fevereiro a setembro de 1971 atendeu a 6.476 migrantes, 

porém, a quantidade de famílias que eram assistidas pela AFAS era superior aos ganhos que 

ela  recebia.70 Já  no  ano  de  1975,  cerca  de  1.595  retirantes  que  procuraram  ou  foram 

encaminhados ao SIM, 1.327 foram atendidos. Entre os dependentes, dos 1.948 maiores e 

1.754 menores, foram acolhidos 1.635 e 1.479, respectivamente.71

Ao fim dos anos de 1971 a AFAS entra em processo de falência, pois tanto o governo 

e quanto a população que a ajudava, não honrava com os seus compromissos. Com a situação 

em que se encontrava, o número de mendigos começou a crescer na cidade. 

O número de mendigos está crescendo assustadoramente em Feira de Santana, nos 
últimos dias, estando sua maior incidência entre os menores, chamados “pivetes” e 
os velhos.
 Os  pedintes  voltaram  a  ser,  após  alguns  anos  afastados  aspecto  constante  da 
paisagem da cidade, podendo ser visto em todas as ruas.
[...]
O problema dos mendigos,  que pensou solucionado pela Associação Feirense de 
Assistência Social – AFAS, voltou a se constituir um fato grave, desafiando uma 
solução por parte das autoridades competentes.
[...]
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A população, muitas vezes, nega-se a dar a esmola solicitada, alegando, no que aliás 
tem  razão,  sua  contribuição  para  a  AFAS.  São  milhares  os  que,  diariamente, 
transitam pelas ruas da Feira de Santana à espera da caridade pública.
A situação é das mais penosas e graves. É triste ver-se o atual índice de mendicância 
da cidade que não condiz com a Feira centenária.
A  Associação  Feirense  de  Assistência  Social  deve,  urgentemente,  buscar  uma 
solução para o problema, pois do contrário os pedintes continuarão, tranquilamente, 
pelas  ruas  da cidade,  sem que  uma providencia seja  adotada  para  minorar-lhe  o 
sofrimento e apresentar-se um outro aspecto da Grande Feira.72

O Jornal,  alguns anos após a publicação da primeira notícia sobre os mendigos na 

cidade, voltava a caracterizá-los em virtude do aumento significativo no número de pedintes. 

A volta desses grupos as páginas do jornal, com certos exageros por parte dos redatores, tão 

somente chamam a atenção da população, do governo ou dos órgãos competentes afim de não 

deixar expostos, os graves problemas sociais que a cidade em processos de modernização 

apresentava. 

A  criação  da  AFAS  em  paralelo  ao  governo  de  João  Durval  Carneiro,  que 

implementou o seu projeto político modernizador progressista na cidade73, e posteriormente a 

criação do SIM em uma das salas da AFAS, auxiliou a cidade na integração dos mendigos à 

sociedade, entretanto, o que estava em jogo com a criação destes órgãos era:

O interesse de atuação, na recuperação e reinserção social de grupos marginalizados 
em  Feira  de  Santana,  atendendo  interesses  dos  poderes  públicos,  de  limpeza  e 
adequação  da  cidade  aos  seus  interesses  comerciais  e  industriais,  próprio  das 
grandes metrópoles.  Buscava-se,  assim,  forjar  sua origem comercial  e  de caráter 
europeizante.  A  Princesa  do  Sertão,  entrava  na  rota  de  uma  cidade  moderna  e 
progressista. Como eram pensados os próprios projetos urbanísticos do período.74

Deste modo, podemos perceber quem o SIM e a AFAS foram definidos e abarcados 

dentro de uma conjuntura muito maior do que a do assistencialismo. E mais, participaram do 

processo de modernização industrializante da cidade, feita pelas elites locais e pelo governo, 

para que a cidade se tornasse bonita, charmosa e harmoniosa, digno do título de Princesa do 

Sertão cunhado por Ruy Barbosa.
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Posterior a manchete que dava ênfase na crescente onda de mendicância na cidade, o 

mesmo jornal passa a difundir os projetos idealizadores que o SIM trazia para o município, 

com isso, apenas uma ou outra notícia no ano de 1973 é vista retratando o problema. A partir 

de  meados  do mesmo ano até  o  final  do  ano de  1974,  encontra-se diversas  notícias  que 

legitimam a  ação  do  SIM na  sociedade  feirense  e  a  sua  participação  nos  mais  diversos 

projetos, debates e discussões sobre a migração na cidade75.

Na inauguração do Serviço de Integração ao Migrante, o título da manchete do jornal 

Feira  Hoje destaca  que,  o  SIM veio  para  a  luta  da sobrevivência76.  Na notícia,  podemos 

perceber o discurso modernizador na fala do Pastor Josué Silva Mello, diretor executivo da 

entidade, na qual a sua preocupação não era só o de integrar o migrante a sociedade, mas o de 

perceber que a cidade não era palco para tais pessoas, da forma a qual se encontravam. Elas 

não se adequavam ao projeto modernizador industrial da cidade, com isso necessitavam de 

um centro específico para tal “modernização”. 

Feira de Santana é palco diário do drama da migração. É uma cidade de migrantes. A 
proximidade da capital do estado, do Centro Industrial de Aratu, a sua posição de 
entreposto  e  centro  de  irradiação  Norte-Sul,  Norte-Nordeste,  sua  vasta  área 
comercial com uma das maiores e mais famosas feiras do Nordeste, o surgimento do 
Centro Industrial local, são fatores que agem na atração e convergência de fortes 
correntes migratórias.
[...]
O  grave  problema  social,  piora,  na  medida  em  que  o  migrante  se  marginaliza. 
Analfabetos,  com  saúde  precária,  sem  documentação,  tímidos,  sem  a  mínima 
qualificação profissional, não encontra trabalho, não se integra no novo ambiente da 
cidade. A marginalização evidencia e se manifesta na prostituição, no crime e na 
mendicância.
Três grandes enfoques que determinam a filosofia do projeto são:
1- Possibilitar-se ao migrante durante 90 dias um atendimento global que vai 
desde  a  triagem  [...]  ao  treinamento  profissional  de  acordo  com  o  mercado  de 
trabalho.
2- Será também um centro de estudos do fenômeno migratório.
3- Pretende-se, ainda, vivenciar, uma experiência genuinamente ecumênica. De 
um cristianismo ecumênico, que tenha como ponto de partida a ação concreta em 
favor do homem. 77
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O projeto do SIM contribuiu de diferentes formas para a modernização da cidade de 

Feira  de Santana,  pois,  além de retirar  os  migrantes das  ruas foram oferecidos  cursos  de 

capacitação principalmente para indústrias que compunham o CIS. 

O caráter de progresso e modernização que a cidade passara, ganhou destaque desde a 

entrada de João Durval na prefeitura de Feira de Santa. Mas, é a partir dos meados da década 

de 1970, no governo de José Falcão da Silva78,  com ações incisivas  de embelezamento e 

urbanização da cidade, que fazem a Feira reafirmar a sua modernização e progresso. No ano 

de 1974 é publicada uma nota pelo jornal Feira Hoje, que tinha como título: Imposto é o preço 

do progresso. A nota tinha o seguinte conteúdo:

O  progresso  de  uma  cidade  é  construído  com  trabalho  e  recursos  financeiros. 
Quando todos contribuem, o progresso sempre chega mais rápido. Para FEIRA DE 
SANTANA continuar  crescendo cada  vez  mais,  só depende de  você.  Pague seu 
imposto sempre em dia. Este é o preço do progresso. Pague seu imposto, ajude o 
progresso de FEIRA DE SANTANA, e lembre-se onde todos progridem, todos são 
felizes.79

O que se  compreende no conteúdo da notícia  é  uma forte  aliança traçada  entre  o 

governo municipal e o jornal, a fim de difundirem o progresso que a cidade passara. Para isso 

se exalta o cidadão, afirmando que o mesmo é a causa do progresso da cidade, e que sem o 

pagamento do seu imposto a cidade não iria para frente. Podemos perceber que o jornal incide 

o  seu  discurso  sobre  a  população,  tentando  de  certa  forma  controlá-la,  para  que  todos 

buscassem o mesmo ideal, o progresso da cidade.

A  ampliação  do  sistema  de  abastecimento  da  água  encanada,  o  projeto  da 

universidade, do observatório Antares, do primeiro conjunto habitacional, a inauguração da 

estrada do feijão, que seria mais uma rodovia para ligar Feira de Santana a outros municípios, 

a construção de praças na cidade, as placas de sinalização, a pavimentação de ruas, a rede 

esgoto  e  energia  elétrica,  a  limpeza  pública,  são  marcas  de  um governo  que  buscava  a 

qualquer  modo  a  afirmação  do  progresso  da  cidade.  Marca  do  governo  local,  exibida 

constantemente no jornal Feira Hoje.
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É a partir da chegada de todos estes elementos à cidade, que baseados no Plano Trienal 

do  governo  municipal,  surge  no  Jornal,  à  necessidade  de  incidir  sobre  a  Feira  Livre  do 

município que até então era estabelecida as segundas-feiras, por uma grande parte da Avenida 

Getúlio Vargas. Para o órgão da imprensa, o centro de abastecimento era uma exigência da 

grande Feira, pois:

Os  motivos  determinados  para  tal  empreendimento  são  representados  por:  1  – 
antecedentes,  2  –  situação  atual,  3  –  objetivos,  4  –  Política  de  Ação  sobre  o 
Abastecimento, 5 – Estudos anteriores de dados.
[...]
As feiras,  os  mercados e  os  demais componentes  da estrutura tradicional  já  não 
respondem total e satisfatoriamente às necessidades da população, cuja cidade já 
atinge os estágios da industrialização.
[...]
Entre os objetivos a serem alcançados, de acordo com as diretrizes do governo José 
Falcão da Silva destacam-se: Realocação da Feira Principal, [...]  sistematização e 
melhoramento  da  receita  municipal,  racionalização  do  sistema  local  de 
abastecimento.
Dentro dessa convenção vale que o empreendimento proposto se fundamenta em 
objetivos de natureza urbanística e social, resultando do remanejamento global das 
feiras e mercados públicos, a liberação e desafogamento dos principais logradouros, 
ora ocupados pelos feirantes e ambulantes estacionados.
[...]
O que se deseja implantar é um mercado novo que introduza novos métodos de 
comercialização que, progressivamente, que devem substituir os processos obsoletos 
e desordenados que não mais se justificam.80

No fim da década de 1970, a cidade é direcionada para um novo projeto. A partir da 

lógica  progressista  do  governo  de  José  Falcão  da  Silva,  as  elites  locais  estabelecem  a 

necessidade de uma reorganização no centro de Feira, tentando deste modo, captar ainda mais 

o desejo dos feirenses por um centro da cidade que se adeque aos padrões industriais vividos 

na época. É deste modo que surge o novo projeto: a Central de Abastecimento.

PALAVRAS FINAIS

No Jornal Feira Hoje, nota-se que há muito a ser explorado. Nele há uma disposição 

em conjecturar  um avanço  da  industrialização,  mas  sem deixar  de  abarcar  as  atividades 

tradicionais  da  Feira  de  Santana,  como  o  comércio  e  agricultura.  Tais  atividades  eram 

lembradas, pois, ainda alimentavam as riquezas dos setores dominantes da sociedade feirense.
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O seu discurso incisivo do desenvolvimento e progresso tendo como mote principal o 

processo  de  industrialização,  da  cidade  na  década  de  1970,  buscou  angariar  o  apoio  da 

sociedade.  As  inúmeras  manchetes,  os  cadernos  que  retratavam  sobre  o  processo  de 

industrialização e algumas propagandas sobre os governos da época convidavam o leitor para 

que pudesse apoiar o progresso da cidade.

Deste modo, a criação do Feira Hoje pode ser considerada como um dos elementos de 

desenvolvimento, do que aqui tratamos como projeto de modernização industrializante em 

Feira  de Santana.  Porém, não é  possível  atribuir  ao jornal  à  generalização dos  interesses 

industriais.

O projeto de modernização industrializante da cidade foi muito mais além do que as 

simples implantações de indústrias em Feira de Santana,  pois este se articulava com todo 

aspecto considerado expressão do progresso que ela vivenciava. Houve um forte vínculo entre 

o discurso de desenvolvimento e embelezamento da cidade praticado pelo Feira Hoje, atrelado 

ao novo objetivo do município na década de 1970: a consolidação da indústria.

 O  que  pudemos  observar  com  esta  vinculação  foi  o  engajamento  do  projeto  à 

mudança no cenário social feirense. O CIS passou a ser pólo de atração de diversas empresas 

de  pequeno  e  médio  porte,  enquanto  a  cidade  passou  a  ser  pólo  de  atração  de  muitos 

migrantes.  O CIS,  por sua vez,  não foi  o  principal  motivo para que centenas  de pessoas 

chegassem à cidade, mas com o projeto modernizador em curso, muitos deles procuram vagas 

neste  complexo.  A procura  por  emprego  muitas  vezes  era  sem  sucesso,  pois,  além  dos 

migrantes não terem a qualificação necessária para o trabalho, muitas máquinas realizavam 

trabalhos automáticos, sem a necessidade de muitas pessoas trabalhando.

A chegada  de  muitos  migrantes  à  cidade  gerou  mudanças  repentinas  no  cenário 

feirense.  Transformações  políticas,  sociais,  econômicas,  culturais,  religiosas,  entre  outras, 

foram sentidas nos mais diversos âmbitos da sociedade. Levando em consideração o discurso 

do jornal  sobre a  sociedade feirense,  observamos que o mesmo,  propunha um projeto de 

embelezamento da cidade, no qual, os migrantes que haviam se tornado mendigos, deveriam 

ser encaminhados as casas assistencialistas.

Neste  sentido,  o  SIM  e  a  AFAS  desempenharam  importante  papel  no  projeto 

empreendido. Pois, estes órgãos eram responsáveis por contribuir para o embelezamento da 

cidade  retirando  do  centro  aqueles  que  eram  considerados  inapropriados  ao  cenário 

modernizador, os migrantes-mendigos das ruas, e promove-los socialmente.

A análise  que  empreendemos  não  finaliza  as  demais  possibilidades  de  pesquisa  a 

respeito  do  processo  de  desenvolvimento  e  progresso  traduzido  na  industrialização  e 
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modernização da cidade de Feira de Santana, sob a perspectiva do discurso do jornalístico do 

Feira Hoje, entretanto, até aqui foi à análise possível. 


