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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar as práticas políticas em Cícero Dantas a partir 

da trajetória do padre Renato de Andrade Galvão de 1945 – 1965 esta análise girou em 

torno da problemática central: a trajetória de Renato Galvão representou uma ruptura ou 

continuidade  nas  práticas  políticas  em Cícero  Dantas  de  1945-1965?   Assim tentei 

identificar sujeitos, grupos, formas organizativas e práticas que faziam parte do universo 

político em Cícero Dantas no período; analisar as relações de Renato Galvão com a 

sociedade,  civil  e  política,  no  âmbito  local  e  estadual;  compreender  e  demonstrar 

possíveis impactos e razões que levaram o padre Renato Galvão disputar e vencer as 

eleições  pelo  PSD em 1962.  Para  isso  utilizei,  principalmente,  fontes  como:  cartas 

enviadas ao Barão de Jeremoabo e a Dantas Junior; livro de tombo da Igreja Católica de 

Cícero Dantas, o período no qual a pesquisa se insere; livros de atas eleitorais do TRE 

de Cícero Dantas no período. Além de outras fontes que serão demonstradas no interior 

do trabalho. Com analise das fontes cheguei à hipótese que a trajetória do padre Renato 

Galvão  não  representou  uma  ruptura  na  política  local  no  período  a  partir  de  dois 

argumentos:  entre  os  partidos  União Democrático  Nacional  (UDN) e  Partido  Social 

Democrático  (PSD)  existem mais  semelhanças  do  que  diferenças;  e  o  sujeito  desta 

pesquisa Renato Galvão tinha uma grande aproximação com essa elite (família Vieira) 

que na eleição de 1962 ele renega.   

Palavras chave: Município de Cícero Dantas; Renato de Andrade Galvão; Partido Social 

Democrático; União Democrática Nacional.



ABSTRACT

This paper aims to analyze the political practices in Cicero Dantas from the path of 

Father Renato Galvão de Andrade 1945 – 1965 this analyze is  centered around one 

central problem, the trajectory of Renato Galvão represented a rupture or continuity in 

the  political  practices  in  Cicero  Dantas  from  1945-1965?  So  I   tried  to  identify 

individuals, groups, organization forms and practices that were part of Cicero Dantas 

political universe in the period, analyze Renato Galvao`s relations with society, civil and 

political,  at  local  and state  levels;  understand and demonstrate possible impacts  and 

reasons that led Father Renato Galvão compete and win the election by the PSD in 

1962. For this used, primarily, sources such as letters to the Baron of Jeremoabo and to 

Dantas Junior; book of record of the Catholic Church of Cicero Dantas, the period in 

which the research relates; books of the electoral records of the Cicero Dantas` TRE in 

the period. In addition to other sources that will be demonstrated within the work. With 

analysis  of  the  sources  came to  the  hypothesis  that  the  trajectory of  Father  Renato 

Galvao did not represent a break in local politics in the period from two arguments: 

between the União Democrático Nacional  party (UDN) and the Social  Democrático 

party (PSD) there are more similarities than differences, and the subject of this survey 

Renato Galvão had a great approach to this elite (Vieira family) in the 1962 election that 

he denies.

Keywords: City of Cicero Dantas, Renato Galvao de Andrade; Social Democrárico 

Party, União Democrático Nacional.
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Introdução

Este trabalho tem como objetivos: analisar as práticas políticas em Cícero Dantas vista 

pela trajetória do padre Renato de Andrade Galvão (1945 – 1965); Identificar sujeitos, grupos, 

formas organizativas e práticas que faziam parte do universo político em Cícero Dantas do 

período 1945-1965; Analisar as relações de Renato Galvão com a sociedade (civil e política) 

no âmbito local, estadual e nacional; Compreender e demonstra possíveis impactos e razões 

que levaram o padre Renato Galvão a disputar e vencer as eleições pelo PSD em 1962. Além 

destes objetivos o trabalho gira em torno de um problema: a vitória do Padre Renato Galvão 

foi uma ruptura ou uma continuidade na política do município de Cícero Dantas?

 Sendo assim dividimos esta pesquisa em três capítulos: o primeiro tem o objetivo de 

cumprir o papel de apresentar o município de Cícero Dantas - para isso retoma alguns fatos da 

sua história privilegiando os fatos ditos políticos -, contextualizar o período que precedeu o 

recorte temporal para esta pesquisa e problematizar a questão que gira em torno do conceito 

“coronelismo” discutindo a sua continuidade; o segundo capítulo tenta cumprir o segundo 

objetivo  desta  pesquisa,  Identificar  sujeitos,  grupos,  formas  organizativas  e  práticas  que 

faziam  parte  do  universo  político  em  Cícero  Dantas  de  1945-1965,  privilegiando  os 

momentos de disputas eleitorais; o terceiro capítulo tenta cumprir os dois objetivos restantes, 

Analisar as relações de Renato Galvão com a sociedade (civil e política) no âmbito local, 

estadual e nacional, Compreender e demonstra possíveis impactos e razões que levaram o 

padre Renato Galvão a disputar e vencer as eleições pelo PSD em 1962. É neste capítulo 

também que apresento uma hipótese sobre o principal problema deste trabalho Renato Galvão 

era uma ruptura ou uma continuidade na política cícero-dantense.

Para apresentar uma versão sobre a origem e o povoamento do município, no primeiro 

capítulo,  utilizei  fontes primarias como; parecer da mesa de consciência e ordens sobre a 

criação da Freguesia de Nossa Senhora do Bom Conselho dos Montes do Boqueirão 1817; 

Alvará que criou a Freguesia Bom Conselho dos montes do Boqueirão 1818; carta do Vigário 

de  Bom  Conselho  Caetano  Dias  da  Silva,  ao  presidente  da  província,  Tenente-general 

Francisco José de Souza Soares de Andréa 1846; resolução provincial  que criou a Vila e 
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Município de Bom Conselho 18751; ata de instalação da câmera municipal de Bom Conselho 

18762; ata da mesa eleitoral da Freguesia de Nossa Senhora do Bom Conselho dos Montes do 

Boqueirão 18863; anuário Estatístico do Brasil de 1908 – 1912. Fontes secundarias como; o 

livro de Tombo da Igreja matriz de Cícero Dantas, o padre Renato Galvão apresentou uma 

versão sobre as origens  da cidade a  partir  de alguns  documentos,  e  registrou no livro de 

tombo4.

Para esta pesquisa utilizei fontes escritas da Câmara municipal de Cícero Dantas, atas 

e registros do período de 1945-655, com intuito de identificar os problemas políticos sociais 

que  a  cidade  passava  na  chegada  do padre  Renato  Galvão além de identificar  os  grupos 

políticos  neste  período;  da igreja católica,  livro de tombo (localizado na Igreja  matriz  de 

Cícero Dantas), no período em que o padre era Renato Galvão6; do tribunal regional eleitoral, 

atas das eleições de 1950 a 1962 com a tentativa de perceber as disputas e localizar os sujeitos 

durante as eleições; do arquivo do poder judiciário (esta localizado no Arquivo Público do 

Estado em Salvador), processos cíveis7; obras e escritos deixados pelo padre Renato Galvão 

na Universidade Estadual de Feira de Santana, localizados no museu Casa do Sertão8; utilizo 

alguns jornais como fonte, porém a cidade não tinha nesse período o seu próprio jornal, por 

11  Alguns destes documentos citados acima estão como anexo no livro Cícero Dantas: 100 anos. Bahia: [s. n.], 
1975, e alguns deles ainda não foram verificado no original.

22  Localizada no Arquivo Público do estado da Bahia, documento com o numero 1264.

33  Idem 

44  Este livro esta localizado na Igreja Matriz de Cícero Dantas

55  Não pode ser muito aproveitada pelo estado de decomposição que se encontra, sem falar que varias atas não 
existem mais.

66  Acabou se transformando na fonte mais importante e rica deste trabalho.

77  Na verdade foi encontrado um processo no qual faço referência que é o processo movido pelo então prefeito 
Padre Renato Galvão contra o então vereador Francisco de Oliveira Neto.
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isso ficava a cargo de jornais com circulação estadual trazer algumas noticias sobre a cidade, 

assim esta não uma fonte privilegiada para esta pesquisa, mas mesmo sendo poucas noticias 

essas  foram utilizadas.  Cartas  enviadas  para o  Barão  de Jeremoabo e  para  Dantas  Junior 

(localizada na Fundação Clemente Mariani) me ajudaram a entender o universo político na 

cidade.

Visando o problema apresentado,  utilizarei  principalmente os conceitos de Antônio 

Gramsci9 e o Pierre Bourdieu10 (com o conceito de trajetória).

Para Gramsci a política é uma a prática que não se resume à esfera dos partidos ou do 

Estado, mas adentra o mundo da cultura. Em outros termos, a problemática do poder não se 

limita a um domínio da sociedade – a arte da política–, como se a estrutura desta realmente 

nela tivesse o seu núcleo ou a sua origem. 

Assim para Gramsci a compreensão da hegemonia revela que esta é forma pelo qual, 

grupos  sociais  em  determinada  fase  de  desenvolvimento  histórico  organizam  a  vontade 

coletiva e operacionalizam o poder sobre outros grupos subalternizados.

O dispositivo a ser operacionalizado é o Estado, sendo este a soma sociedade civil 

mais sociedade política e tem como característica o consentimento mais coerção. Na fase da 

hegemonia  diminui-se  a  coação  e  autoritarismo  para  construção  do  consenso,  ou  seja,  a 

proposição da adesão voluntária e  espontânea dos grupos sociais  a uma construção ético-

moral.

Outro conceito que considero importante é de sociedade civil que é vista em Gramsci 

como sendo o  espaço  onde  se  articula  instituições  privadas  e  interesses  individuais  e  se 

expressam os interesses universais e contraditórios. E a Sociedade Política, também pensado 

88  Estas são fontes as quais inicialmente não tive acesso, pois estavam sendo catalogadas, depois optei por não 
utilizar deixando para, quem sabe, uma ampliação desta pesquisa.

99   Principalmente em suas obras: Maquiavel a política e o estado moderno; concepção dialética da história e 
alguns artigos como,  Bianchi, Álvaro.  Croce, gramsci e a “autonomia da política”. revista de sociologia e 
política  nº  29:  227-230 nov.  2007,  MELLO,  Alex  Fiúza  de.  Gramsci,  o  capital  supranacional.  e  o  novo 
teorema da política. revista brasileira de ciências sociais - vol. 21 nº. 62, MEDICI, Rita. Gramsci e o estado: 
para uma releitura do problema.  rev. sociol. polít., curitiba, 29, p. 31-43, nov. 2007.

101  USOS & abusos da historia oral. 8.ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. o artigo a ilusão biográfica de 
Pierre Bourdieu, ( p. 183 – 192).
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em Gramsci, ou o Estado no sentido restrito do termo, ou seja, os organismos coercitivos do 

aparelho burocrático-militar de dominação política.  Pois utilizo essa diferenciação quando 

analiso a relação do padre Renato de Andrade Galvão com a sociedade civil e política. 

O conceito de intelectual é importante para a minha pesquisa pelo papel que Renato 

Galvão teve em Cícero Dantas. O intelectual para Gramsci não quer dizer uma formação 

acadêmica específica, mas uma de ação social, relacionada diretamente com o “lugar” que ele 

ocupa nas relações materiais/sociais de uma determinada produção social.

Como trabalho a partir da trajetória de um sujeito é importante deixar claro que estou 

utilizando o conceito de trajetória apresentado por Pierre Bourdieu. Para ele trajetória é uma 

série de posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente ou um mesmo grupo num 

espaço  que  é  ele  próprio  um  devir,  estando  sujeito  a  incessantes  transformações.  Não 

podemos  compreender  a  ideia  de  trajetória  sem que  tenhamos  previamente  construído  os 

estados  sucessivos  do  campo  do  qual  ele  se  desenrolou,  e  logo  o  conjunto  das  relações 

objetivas  que  uniram o  agente  considerado ao  conjunto  de  outros  agentes  envolvidos  no 

mesmo campo e confrontados com o mesmo espaço dos possíveis. 
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CAPÍTULO I - CÍCERO DANTAS: suas origens e práticas políticas

Neste  primeiro  capítulo  apresentarei  a  versão  que  foi  possível  elaborar  sobre  as 

origens e o povoamento da cidade de Cícero Dantas, destacando as “primeiras” famílias que 

chegaram à  região  e  o  poder  que  exerciam.  Importante  dizer  que  a  propriedade  da  terra 

representava poder político e econômico.  Por entender a história como um processo,  essa 

discussão é necessária por acreditar que as práticas políticas de 1945 – 1965 não surgiram 

subitamente neste período, na verdade elas fazem parte de um processo muito anterior que se 

confunde com a história da Bahia e consequentemente do Brasil, desde aspecto econômico, 

ocupação de territórios (sesmaria), até no aspecto político com a participação nas câmaras 

municipais, regionais e federais.

Com esse objetivo dividir o capítulo em: Origens e povoamento, uma versão sobre as 

origens da cidade de Cícero Dantas; Poder local: coronelismo, mandonismo e clientelismo, 

uma discussão conceitual em torno destes conceitos e tento relacioná-los com a política que 

gira em torno do município de Cícero Dantas. 

Origens e povoamento
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No início do século XVII a região de Itapicuru continuava terra de índios11,porém foi 

naquele século que se distribuíram as sesmarias nos sertões da Bahia. Com a expansão da 

pecuária e o combate aos indígenas, aos poucos os vários sesmeiros ocupavam o nordeste 

baiano  com  seu  gado.  A Família  de  Garcia  D`Ávila  tornava-se  aos  poucos  os  grandes 

senhores  desta  região.  Importante  destacar  o  papel  dos  jesuítas,  com  seu  trabalho  de 

catequizar  os  índios,  mandavam missionários  para  a  região  e  estes  formavam aldeias.  A 

primeira na região foi a de Massacará em 1639 com os índios Kariris. Nas proximidades da 

Serra  do  Boqueirão,  lugar  que  posteriormente  faria  parte  da  vila  de  Bom Conselho  dos 

Montes do Boqueirão vivia uma tribo denominada de Kiriris. 

Os kariris se espalhavam pelo interior dos estados de Maranhão, Piauí, Rio Grande do 

Norte, Ceará, Paraíba, Sergipe e Bahia. As relações entre os índios e portugueses passavam 

pelo  interesse  português  pelas  terras  e  mão  de  obra  indígenas.  Os  Kariris  tiveram  em 

Francisco Dias D`Ávila seu inimigo12. Um mostra da violência contra estes índios foi:

Uma entrada contra os Karirí de Canabrava entre 1678/1679. (...) massacraram os 
índios e prenderam suas mulheres e filhos. Levando 500 refens os portugueses que 
participaram entraram em triunfo na Bahia. Os escravos seriam distribuídos entre os 
participantes.13

As doações de sesmaria não garantiam o povoamento da região. Não significava que 

os  latifúndios,  as  fazendas  de  gado,  ocupavam toda  a  sua  extensão.  Assim o  sertão  era 

formado  por  moradores  de  pequenos  sítios,  conseguidos  por  compra,  arrendamento  ou 

ocupação espontânea. Trabalhavam na roça produzindo gêneros de primeira necessidade14. 

111  Apesar da autora, Mônica Dantas, estar falando da região Itapicuru, importante dizer que nesse período essa 
região incluía as terras que posteriormente pertencerão à vila de Bom Conselho.

121  BANDEIRA. Maria de Lourdes. Os kariris de Mirandela: um grupo indígena integrado. Salvador. Estudos 
Baianos. Universidade Federal da Bahia. Nº. 6. 1972.

131  Idem p. 21 e 22.
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Com o desenvolvimento  da  pecuária  os  povoados do Sertão  de Dentro (região de 

Itapicuru) continuaram a se expandir por todo o século XVII. O gado criado nessas regiões 

descia para as feiras pelas várias ramificações da Estrada das Boiadas e estes povoados davam 

suporte a estes viajantes. 

Esse papel de suporte às rotas fez com que muitos dos povoados e arraiais do Sertão 
de Dentro acabassem florescendo, não só devido à criação de gado, mas também 
com a produção de gêneros agrícolas, destinados ao próprio consumo do vaqueiro e 
seus ajudantes, além do fornecimento de víveres às pessoas de passagem.15 

A imprecisão  dos  forais16 torna  difícil  saber  a  localização  exata  das  terras,  porém 

Bandeira  afirma  que  na  freguesia  de  Jeremoabo,  em  1735  havia  1364  habitantes  entre 

brancos, pardos, mestiços e pretos, sendo essa gente a mais pobre,  de servir de criadores de 

gado  e  curraleiros.  Quase  todas  as  fazendas  ali  pertenciam  a  casa  da  Torre  de  Garcia 

D`Ávila17. 

No inicio do século XIX a família Dantas adquiriu dos herdeiros da casa da Torre de 

Garcia D`Ávila, uma grande parte das terras do sertão, dentre elas estão às terras do Bom 

Conselho. Como mostra o tombamento de terras patrimoniais feito em 1815 que mostrava 

João Dantas como um dos arrendatários da família D`Ávila:

 Quizaba, a Francisco Ribeiro Pessoa; Manhenga, a José Cardoso de Figuerredo; 
Estrelo, a Ignácio Telles de Carvalho; Tanque de Traz, a João Dantas dos Imperiais; 

141  DANTAS. Mônica Duarte. Fronteiras Movediças: relações sociais na Bahia do século XIX (a comarca de 
itapicuru e a formação do arraial de canudos) tese apresentada ao programa de pós graduação Universidade de 
São Paulo. 2002.  

151  Idem p.8.

161  Carta de lei que os monarcas concediam às terras que conquistavam, que fundavam ou que se desenvolviam e 
que regulava o modo de se administrar, de lançar tributos e estabelecer outros privilégios.

171  BANDEIRA,  Moniz,.  O  feudo  :  a  Casa  da  Torre  de  Garcia  d''Ávila  :  da  conquista  dos  sertões  à 
Independência do Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
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Boqueirão,  a  Marcelino de  Almeida Soares;  Folheira,  Antônio da Costa;  Tanque 
Novo, a Manuel Nunes do Nascimento; Trindade a Marcelino Soares ...18

Jeremoabo tornou-se município em 1831 desmembrado da vila de Itapicuru, possuía 

no seu distrito eleitoral três freguesias: São João Batista de Jeremoabo, a de Nossa Senhora do 

Bom Conselho dos  Montes  do Boqueirão e  a do Santíssimo Coração de Jesus  do Monte 

Santo.  

Em 1812,  por  pedido  do  “povo dos  Tabuleiros”  ao  Arcebispo,  o  missionário  Frei 

Apolônio de Toddi foi designado para edificar uma capela no cemitério de Cacúneia, que é 

caracterizado pelo frei como “um lugar cheio de mato e se via aqui e aculá algumas covas, 

ficava localizado ao lado da estrada Real onde passava as boiadas e comboios do rio de São 

Francisco para a Bahia (Salvador) não havia rios mas muitos olhos de água (nascente) que 

nunca secavam”19. 

A capela  foi  construída com a invocação de Nossa Senhora do Bom Conselho do 

Boqueirão  que  era  filial  da  matriz  de  São  João  Batista  de  Jeremoabo.  Assim  muitos 

construíram suas casas nas redondezas, surgindo uma feira que servia de local de encontros 

dos vaqueiros e tropeiros do nordeste20.

A freguesia  foi  criada por  Alvará  de 21 de dezembro de 1817,  desmembrando da 

freguesia S. João Batista de Jeremoabo e Nossa senhora de Nazaré do Itapicuru de Cima, com 

o mesmo nome da capela.

Limitando-se pela parte do Norte, principiando de oeste para leste, na demarcação 
dos índios Massacará, seguindo pela estrada real que vai para Geremoabo e que se 
alargará na baixa do Sapé entrando pela mesma baixa da terra dura, da qual seguirá, 
pelo Oteiro da Massaranduba e lá na mesma baixa da terra dura, Sacos das caravelas 
seguindo pela baixa até o sitio das cancelas.(...) Ficara dividido pelo oeste com a 

181  Anais do arquivo publico, Borges de Barros, vol. XI, fls 75/78. citado a partir do livro o Barão de Jeremoabo 
e a política do seu tempo de Álvaro Dantas p. 90.

191  O Frei  Apolônio de Toddi  deixa isso claro em sua carta  enviada ao Rei informando como aconteceu a 
construção da capela. Que está anexo no livro “Cícero Dantas 100 anos” de Oswaldo de Sales Gonçalves e ainda 
não foi verificado no original.

202 Informações foram tiradas do livro “Cícero Dantas 100 anos” de Oswaldo de Sales Gonçalves. P. 17.
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freguesia de Monte Santo e Tucano pela mesma demarcação com que se acham 
divididas principiando na missão dos índios Massacará, seguindo do norte para o sul 
pela  estrada Real  que segue desta  Missão para a  Vila  dos  Índios  da Mirandella, 
vulgo Saco dos Morcegos. (...) Pelo sul ficara dividida com a criação da freguesia de 
Nossa senhora de Nazaré do Itapicuru de Cima seguindo do oeste para o leste pela 
estrada Real que vai da Vila do pombal, para a capela de Nossa senhora Rainha dos 
Anjos, que se alargará na fazenda Barroca e seguirá para ela que vai encontrar-se 
com Rio Real (...). Fica dividida por leste seguindo do sul para o norte com a mesma 
demarcação que sempre tem observado as duas freguesias de Jeremoabo e Itabaiana, 
que são Serros e Largos agreste quase inabitáveis que por isso não pude alcançar 
noticias perto ficando por divisa a posse que se observa das duas freguesias.21

É importante  saber  a  delimitação imposta  pelo alvará de criação da freguesia,  por 

ajudar a identificar as terras e fazendas que faziam parte da vila. A freguesia possuía 2190 

almas. Estende-se esta nova freguesia seis léguas para o norte, sete para o sul, oito para o 

oeste e treze para o leste22. 

Pela lei provincial n° 1518 de 9 de junho de 1875 o povoado foi elevado a categoria de 

vila,  com a  denominação  de  Bom Conselho  dos  Montes  do  Boqueirão.  Com isso  a  Sua 

câmara de vereadores foi instalada no dia 28 de março de 1876 tomando posse seus primeiros 

vereadores:  Dr.  Cícero  Dantas  Martins,  capitão  José  Batista  de  Santa  Anna,  tenente  José 

Antonio de Carvalho, alferes Polycarpo José de matos. Assim foi instalada a nova vila tendo 

por  limites  os  mesmos  das  duas  freguesias  do  Bom Conselho  e  a  de  nossa  Senhora  do 

Patrocínio do Coité23.

Na tentativa de compreender melhor o que significa a elevação do povoado a vila e a 

formação da câmara municipal, cabe uma breve discussão conceitual sobre o assunto.

212  Essas informações foram retiradas do Alvará que criou a Freguesia. Que esta à anexo no livro “Cícero Dantas 
100 anos” de Oswaldo de Sales Gonçalves. P. 42-44. Que ainda não foi verificado no original.

222  Ibidem

232  Informações retiradas da Ata de instalação da câmera municipal da nova vila de Nossa Senhora do Bom 
Conselho  dos  Montes  do  Boqueirão.  Localizada  no  Arquivo  Publico  do  estado  da  Bahia,  na  seção 
correspondências da câmara de Bom Conselho, documento número 1264.
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Para Faoro24 o município “foi um instrumento vigoroso, eficaz, combativo para frear 

os excessos da aristocracia e para arrecadar tributos e rendas. (...) o modelo serviria também 

para um povoamento com a disciplina dos moradores”  25.  Assim o município não visava, 

inicialmente, a autonomia (o poder) que depois possuiu, a ideia era manter o controle nos 

latifundiário e mostrar que a Coroa estava presente. 

 Segundo  Leal26 as  câmaras  municipais,  que  só  era  instalada  nas  localidades  que 

passavam a Vila, tratava, inicialmente, de todos os assuntos que se referia ao município, de 

natureza administrativa, policial ou judiciária. Chegara a exercer grande “poder”, sendo usada 

como  instrumento  da  aristocracia  rural  contra  a  Coroa,  assim  tivera  um papel  ativo  no 

movimento de independência. Porém após a independência a câmara passou a ser controlada 

pelos conselhos gerais, pelos presidentes de província e pelo Governo Geral, foi declarada 

corporação  meramente  administrativa.  Para  Faoro  a  primeira  constituição  republicana 

entregou  o  município  ao  estado,  com a  nomeação de  prefeitos  (intendentes)  entre  outros 

mecanismos de interferência do estado. Para ele sempre que o poder estadual se eleva cai o 

poder municipal. 

Um  bom  exemplo  desta  falta  de  autonomia  municipal  são  as  eleições.  Sua 

organização, qualificação dos eleitores e apuração dos votos, fica sob a responsabilidade das 

autoridades  municipais,  presidente  da  câmara  ou  intendente  municipal,  o  município 

controlado  sob  intervenção,  significa  que  o  governador  na  verdade  manda  no  processo 

eleitoral. E neste campo eleitoral Faoro afirma que o Império e a República se equivalem, pois 

o novo regime substituiu a “farsa eleitoral  monárquica” pela “farsa eleitoral  republicana”. 

Assim para Faoro é “nesse esquema da supremacia estadual e da eleição sancionadora que se 

insere o coronelismo”, o comando do sistema esta nas mãos do governador. Mais adiante a 

questão do coronelismo será retomada.

242  FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formacao do patronato politico brasileiro. 6. ed Porto Alegre: 
Globo, 1958 – 1991.

252  Idem p. 147.

262  LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto : o Município e o regime representativo no Brasil. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.
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Destacando as características do município o primeiro relatório enviado ao presidente 

da província da Bahia mostra um pouco do momento que foi elevado a Vila:

A topografia da sede era acidentada com a matriz dividindo os dois bairros do Jatobá 
e  Navio.  O cemitério,  a  capela  da  Santa  Cruz  vista  a  grande  distância,  casa  da 
câmara, dois barracões de feiras, 244 casas e edificações (...) toda a região sofre com 
as secas periódicas. Não existem terras devolutas e as matas estão por se trabalhar. 
Os dois tanques estão em decadência. (...) os limites do futuro município: Monte 
Santo, ao poente; Pombal, ao sul; Jeremoabo, ao Norte; ao nascente com Riachão 
dos Dantas, Campos, Lagarto e Simão Dias. Distando da capital 60 léguas.27 

O município sofreu grande influência de Cícero Dantas Martins (Barão de Jeremoabo, 

neto do Capitão-mor João Dantas), o que levou a adotar o seu nome no ano de 1905 em 

virtude da Lei n° 583 de 30 de maio de 1905.

Os decretos Nº. 7455 de 23 de junho de 1931 e 7479 de 8 de julho do mesmo ano 

extinguiram  o  município  de  Cícero  Dantas  anexando  seu  território  ao  município  de 

Paripiranga, porém em 27 de maio de 1933 o decreto Nº. 8447 restaurou o município nos 

distritos de Cícero Dantas e Antas. 

Passados 83 anos da sua fundação a enciclopédia dos municípios brasileiros de 195728 

apresenta as seguintes características do município de Cícero Dantas:

Localiza-se seu município no nordeste da Bahia estando o seu território totalmente 
incluído no polígono da seca. A área do município era de 1685 km² porém sofreu 
alteração pelo desmembramento do município de Antas. A população do município 
de  acordo  com recenseamento  de  1950  era  de  34448 habitantes,  apenas  9% da 
população localizavam-se nos quadros urbanos e suburbanos. A cidade conta com 13 
logradouros públicos, dos quais um pavimentado, um arborizado e 12 iluminados 
com luz elétrica. Conta com 721 prédios dos quais 164 servidos de luz elétrica. O 
município consta com 5160 eleitores inscritos.29 

272  CARVALHO JR, Álvaro Pinto Dantas de. O Barão de Jeremoabo e a política do seu tempo: trajetória de 
um líder conservador na Bahia. Salvador: Secretaria da cultura e turismo, 2006, p. 90 e 91.

282  FERREIRA, Jurandyr Pires; IBGE. Enciclopédia dos municípios brasileiros. Rio de Janeiro: IBGE, 1957.

292  Idem p. 161 a 164.
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A lei Nº. 570 de 13 de agosto de 1953 criou o município de Antas, desmembrando-o 

do território de Cícero Dantas, que em 1950 possuía uma população de 10 917, sendo que 

86% da população localiza-se na zona rural30. Em 1991 o numero de habitantes de Antas passa 

a 17 086 sendo 4 024 na zona urbana e 13 062 na zona rural31.

Em 1985 a  Vila  de Fátima foi  elevada  a  município pela  lei  estadual  Nº.  4413 de 

01/04/1985 desmembrando do Município de Cícero Dantas. Possuindo uma população em 

1953 quando foi criada a vila de Fátima de menos de 500 pessoas32, já em 1991, seis anos 

depois de ser elevado a município, possuía uma população de 17 666 habitantes sendo 4 337 

viviam na zona urbana e 13 329 na zona rural33.

Após  esta  breve  apresentação  das  origens  do  município  é  importante  identifica-lo 

“hoje”.  Cícero Dantas (antiga Bom Conselho)  é um município localizado no nordeste  do 

estado da Bahia na micro região de Ribeira de Pombal. Possui uma área de 659 km², com uma 

população estimada em 2009 de 31832 habitantes, possuía em 2004 24394 eleitores, o PIB 

(Produto Interno Bruto) per capita de 2007 corresponde a 3338 reais34. Localizado a 302 km 

de Salvador (capital do Estado). Limita-se ao leste com o município de Fátima; ao sul com 

Heliópolis, Ribeira do Pombal e Banzaê; ao oeste com Euclides da Cunha e ao norte com 

Novo Triunfo e Antas. Possui dois distritos o de São João da Fortaleza e Serra Grande, possui 

os povoados de Betânia, Tijuco, Pindorama, Caxias, Trindade, Vila de São Pedro35.

303  Idem.

313  Centro de Estatística e Informações (BA). Informações básicas dos municípios baianos: região nordeste. 
Salvador: O Centro, 1994. 2 v

323  FERREIRA, Jurandyr Pires; IBGE. Enciclopedia dos municipios brasileiros. Rio de Janeiro: IBGE, 1957.

333  Centro de Estatística e Informações (BA). Informações básicas dos municípios baianos: região nordeste. 
Salvador: O Centro, 1994. 2 v

343   Informações foram retiradas do IBGE.

353   Centro de Estatística e Informações (BA). Informações básicas dos municípios baianos: região nordeste. 
Salvador: O Centro, 1994. 2 v
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Poder local: coronelismo, mandonismo e clientelismo

A partir da perspectiva de Victor Nunes Leal36 o coronelismo é definido, como um 

sistema político, uma complexa rede de relações que vai desde o coronel até o presidente da 

República, envolvendo compromissos recíprocos; apesar de suas consequências se projetarem 

sobre toda a vida política do Brasil, a sua atuação se dá nos municípios. O coronelismo, além 

disso, é datado historicamente, na visão de Leal, ele surge na confluência de um fato político 

com uma conjuntura econômica, o fato político é o federalismo implantado pela República em 

substituição ao centralismo imperial, a conjuntura econômica era de decadência econômica 

dos fazendeiros. Esta decadência acarretava enfraquecimento do poder político dos coronéis 

em face de seus dependentes e rivais.

 A manutenção  desse  poder  passava,  então,  a  exigir  a  presença  do  Estado,  que 

expandia sua influência na proporção em que diminuía a dos donos de terra. O coronelismo 

era  fruto  de  alteração  na  relação  de  forças  entre  os  proprietários  rurais  e  o  governo, 

significava o fortalecimento do poder do Estado ante o predomínio do coronel, com isso o 

coronelismo é um sistema político que é dominado pela relação de compromisso entre poder 

privado decadente e o poder público fortalecido. O poder privado representado pelo coronel, 

debilitado pelo enfraquecimento da estrutura agrário  de produção,  e o poder  público pela 

importância, agora, atribuída ao voto. O momento histórico em que se deu essa transformação 

foi a “Primeira República”, que durou de 1889 até 1930.

          Maria Isaura Pereira de Queiroz37 concorda com Leal ao afirma que o coronelismo:

363  LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto : o Município e o regime representativo no Brasil. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.

373  QUEIROZ, Maria Isaura Pereira de. O mandonismo local na vida politica brasileira e outros ensaios. Sao 
Paulo: Ed. Alfa-Omega, 1976.
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 Se integra, pois, como um aspecto específico e datado dentro do conjunto formado 
pelos chefes que compõem o mandonismo local brasileiro - datado porque, embora 
aparecendo  a  apelação  de  ‘coronel’ desde  a  segunda  metade  do  Império,  é  na 
“Primeira República” que o coronelismo atinge sua plena expansão e a plenitude de 
suas características. O coronelismo é, então,  a forma assumida pelo mandonismo 
local a partir da proclamação da república.38 

 Diferente de Leal, Eul-Soo Pang39 define o coronelismo como “um exercício de poder 

monopolizante por um coronel cuja legitimidade e aceitação se baseiam em seu status, de 

senhor  absoluto,  e  nele  se  fortalecem,  como elemento  dominante  nas  instituições  sociais, 

econômicas e políticas”. Para o autor o coronelismo não acaba com a “Primeira República”, 

cita como exemplo de um grande coronel Juraci Magalhães interventor da Bahia após o golpe 

de 1930.

 Contrapondo-se  com  esta  visão,  Ibarê  Dantas40 em  sua  obra  “coronelismo  e 

dominação”  considera  que  a  fonte  do  poder  do  coronel  estava  na  presença  das  milícias 

particulares. O controle da coerção para ela foi de maior importância como fonte de poder 

político do que outro elemento qualquer.  A vitória eleitoral,  que legitimava os candidatos, 

guardava  uma dependência  maior  do controle  de coerção do que dos  votos  propriamente 

ditos. 

Para  Raymundo Faoro41 em sua obra  “os  donos  do poder”  a  origem do poder  do 

coronel,  mais  do  que  a  situação  econômica  deriva  do  prestigio,  da  honra  social, 

tradicionalmente  reconhecido.  Assim  para  o  autor  o  coronelismo  se  manifesta  no 

compromisso, troca de favores, entre o chefe político e o governo estadual.

383  Idem p.172.

393  PANG, Eul-Soo. Coronelismo e oligarquias, 1889-1934 : a Bahia na Primeira Republica brasileira. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1979, p. 20.

404  DANTAS, Ibarê. Coronelismo e dominação. Aracaju: UFS, 1987

414  FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formacao do patronato politico brasileiro. 6. ed Porto Alegre: 
Globo, 1958 – 1991.
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O que pretendo mostrar  com esses diferentes  conceitos do coronelismo é que não 

existe  uma  determinação  única.  E  é  a  partir  dessa  indefinição  que  surgem  diferentes 

proposições sobre a questão do fim desse sistema político. 

O termo mandonismo José Murilo de Carvalho42 afirma que não é um sistema, é uma 

característica da política tradicional. Existe desde o início da colonização e sobrevive ainda 

hoje  em regiões  isoladas.  A tendência  é  que desapareça  completamente à  medida  que os 

direitos  civis  e  políticos  alcancem todos  os  cidadãos  (será?).  A história  do  mandonismo 

confunde-se com a história da formação da cidadania. Logo o mandão, o potentado, o chefe, 

ou mesmo o coronel como indivíduo, é aquele que, em função do controle de algum recurso 

estratégico,  em geral  a  posse  da  terra,  exerce  sobre  a  população  um domínio  pessoal  e 

arbitrário que a impede de ter livre acesso ao mercado e à sociedade política. 

Aqui  vale  uma  ressalva  neste  conceito  trabalhado  por  Carvalho,  pois,  em  minha 

opinião, as formas de poder muda dependendo da relação que existe entre as práticas de poder 

e a resistência a ela imposta (a luta). Assim ao afirmar que o coronel exerce domínio sobre 

uma população temos que problematizar a ideia de população e lembrar que esta é formada 

por sujeitos que lutam em seu cotidiano por melhores condições de vida. E é esta luta que vai 

definir as mudanças nas práticas do poder.

O termo clientelismo Carvalho afirma que este indica um tipo de relação entre atores 

políticos que envolvem concessão de benefícios públicos, na forma de empregos, benefícios 

fiscais, isenções, em troca de apoio político, sobretudo na forma de voto. Para ele de algum 

modo, como o mandonismo, o clientelismo perpassa toda a história política do país.

Na relação entre os três termos Carvalho chama atenção para o cuidado que deve ser 

tomado, para não confundi-los. Não há dúvida de que o coronelismo envolve relações de troca 

de  natureza  clientelística.  Mas  ele  não  pode  ser  identificado  ao  clientelismo,  que  é  um 

fenômeno muito mais amplo, destaca que os autores que veem coronelismo no meio urbano e 

em fases recentes da história do país estão falando simplesmente de clientelismo. Para Leal o 

coronelismo seria  um momento particular  do mandonismo,  exatamente aquele  em que os 

mandões começam a perder força e têm de recorrer ao governo. Mandonismo, segundo ele, 

sempre existiu.

424  CARVALHO,  José  Murilo  de.  Mandonismo,  Coronelismo,  Clientelismo:  Uma Discussão  Conceitual. 
Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Dados vol. 40 no. 2 Rio de Janeiro  1997
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Como se  tentou  deixar  claro  acima  para  Carvalho  o  que  permanece  até  hoje  são 

relações clientelísticas. Para Leal o coronelismo, foi um fenômeno datado historicamente, a 

“primeira república”. Concorda com esse aspecto Queiroz para ela é na Primeira República 

que o coronelismo atinge sua plena expansão e a plenitude de suas características, porém 

afirma que “o desaparecimento do coronelismo não se apresenta,  pois  apenas progressivo 

como também irregular” chama atenção para a investigação mais detalhada sobre o tema, pois 

em alguns pontos do país este realmente foi extinto após o movimento de 30 mas em outros 

este continuou. 

Não pretendo discutir neste trabalho os motivos da queda, ou não, do coronelismo; 

nem fazer um debate prolongado sobre as estruturas do sistema; não pretendo também esgotar 

a discussão em torno dos conceitos. O que interessa para este trabalho são as relações de 

permanência do coronelismo. Nesse sentindo apesar de concordar com Souza43 na afirmação 

que o controle político pelos chefes locais, nos municípios interioranos do nordeste brasileiro, 

continuou  sem  mudanças  significativas.  Levando  em  consideração  Queiroz  que  chama 

atenção para a investigação mais detalhada sobre o tema, acredito no fim do coronelismo 

como  sistema,  apresentado  anteriormente  a  confluência  de  um  fato  político  com  uma 

conjuntura econômica, e a permanência de relações clientelísticas e mandonistas.

Estas relações aparecem no município de Cícero Dantas durante o período estudado 

(1945-1964),  principalmente  em  cartas  endereçadas  a  Dantas  Jr.  como  a  enviada  por 

Francisco de Souza Vieira de Andrade em 1949:

Pela publicação no diário oficial vi que João Batista de Andrade meu sobrinho e 
Daniel meu neto foram aprovados, de forma que  amigo poderá nomear aquele para 
Antas e este para o ponto que não seja fora das ronas, pois são as pessoas por quem 
mais me interesso, e será um dos seus actos dispensados a minha pessoa que mais 
agradeço pois além de confiar os mesmo são meus sobrinho e neto.

Corre boatos por aqui que vai ser nomeado delegado regional daqui, primeiramente 
apareceu o nome do Major Dourado, e segundo o Antonio Herculano dizendo-se 
fazer política para o Dr. Oliveira.

Os adeptos deste  propalam que ele  dispõe de eleitorado para se eleger  deputado 
federal  e  dois  deputados  estaduais  e  que  o  fantasma  do  Geremoabo  já  esta  na 
rabadilha.

Veja como são as coisas!

Torno a me lembrar que faça o possível para este município não qualificar eleitores 
em Paripiranga, pois aqui é o maior sacrifício que fazemos à fazer qualificação ali, 

434  SOUSA, João Morais de.  Discussão em torno do conceito do coronelismo da propriedade da terra às 
práticas da manutenção do poder local /. Cadernos de Estudos Sociais., Vol.11, n.2 , p.321-335, jul./dez. 1995.
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não somente por que não temos ligação de espécie alguma e o Juiz é como o amigo 
não ignora.

(...)

Tenho  acompanhado  pelos  jornais  e  rádios  os  movimentos  políticos  relativos  a 
sucessão  presidencial  porém não  se  pode  tomar  um ponto  firme onde possa  ter 
firmeza no resultado.44 

 Com essa carta podemos perceber um pouco das relações clientelísticas, onde um 

político “local” solicita favores, como nomeação de cargos, ao seu aliado no cenário estadual, 

além de solicitar intervenção deste para mudar o local de qualificação dos eleitores visando o 

melhor para o seu grupo político nas eleições.  Outra mostra desta relação

O  outro  assunto  é  o  seguinte:  Celina  manda  pedir  ao  C.  nel  Juracy  por  seu 
intermédio que precisando a agencia postal telegráfica de Geremoabo de um auxiliar 
para o trafego da dita agência, e tendo ela o interesse de amparar uma pessoa amiga 
e que precisa de auxilio, pede a nomeação da senhorita Acy Fonseca de Carvalho e 
que a mesma possui habilitação necessária para o dito cargo. Força pra não esquecer 
de fazer este pedido pois ela me recomendou muito.45

Em 1955 Renato Galvão padre de Cícero Dantas envia uma carta ao mesmo Dantas Jr 

onde mostra esta relação de favores:

Dr.  Dantas  a  permanência  de  Antônio  Herculano  na  promotoria  já  esgotou  a 
tolerância dos seus amigos. Dia a dia novos casos são criados. Reina o mau estar e , 
sendo possível afaste aquele pequenino Perón. Até agora D. Avelina esperava pelo 
Dr. Cícero e ôntem me fez acerbas queixas do descaso e abandono em todos os casos 
do município  e  da  região  da  parte  daquele  parlamentar  que  se  dizia  “  uma dos 
homens fortes do novo governo”. Isso não me surpreende. O chefe é o Sr. mesmo, 
como sempre afirmei, tudo lhe pertence, portanto, se reporte as listas que D. Avelina 
lhe  entregou  e  providencie  as  nomeações.  Nossos  amigos  estão  triste  com  o 
paradeiro,  especialmente  com  a  permanência  do  promotor  as  supletivas  foram 
reconduzidas com aproveitamento de adversários, não temos uma só escola publica 
em funcionamento e nem os juízes de paz foram nomeados.46

444   Carta enviada por Francisco de Souza Vieira de Andrade no dia 30 de junho de 1949 à Dantas Junior. Esta 
localizado no CEDIC com o número da chamada DJ/4sf.cp0015.

454  Carta enviada por Francisco Andrade à Dantas Junior não possui data. Esta localizada no CEDIC

464  Carta enviada por Renato de Andrade Galvão à Dantas Jr. no dia 21 de janeiro de 1955. Localizada no CEDIC 
número de chamada DJ/3df3.cp0021.
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Após esta discussão conceitual destacarei alguns pontos desta história do poder local 

em Cícero Dantas.

No fim do período colonial, a composição social, econômica e política do Sertão de 

Dentro  (região  de  Itapicuru)  haviam se alterado bastante.  O poder  dos  antigos  sesmeiros 

passava lentamente aos novos “latifundiários”. No século XIX, os D’Ávila não eram mais os 

únicos acusados de desmandos e abusos. Assim:

As várias  divisões  e  subdivisões  judiciárias  e  administrativas  buscaram,  por  um 
lado, facilitar o controle da população e, por outro, contentar as expectativas dos 
potentados locais. A partir de então, seu poderio econômico alçaria vôos mais altos, 
levando a própria elite colonial a se preocupar com sua cooptação política.47 

Para Dantas o século XIX marcaria o início de uma série de distribuições de patentes 

militares, visando cooptar essas novas elites. Apresenta como exemplo típico desta política a 

família de Baltasar dos Reis Porto - tradicionais administradores e procuradores da Casa da 

Torre de Garcia D`Ávila, o neto de Baltasar, João Dantas dos Reis Portatil, recebeu a patente 

de Capitão Mor das Ordenanças, em 1800, promovido a Sargento-Mor em 1807, passando a 

Capitão-Mor em 1816. A integração das novas elites mostrou-se eficiente que João Dantas 

teria papel de destaque na Independência, lutando pela causa não só na região de Itapicuru, 

como tendo um papel de destaque nas lutas em Sergipe. A partir de então, os membros dessa 

nova família estariam definitivamente integrados na política48.

Na região destaca-se como “líder”(coronel)  político o Barão de Jeremoabo (Cícero 

Dantas Martins) que para Consuelo Novais Sampaio49 foi um dos mais ativos e combativos 

homens públicos da Bahia. Filho do comendador e comandante superior da Guarda Nacional 

474  DANTAS. Mônica Duarte. Fronteiras Movediças: relações sociais na Bahia do século XIX (a comarca de 
itapicuru e a formação do arraial de canudos) tese apresentada ao programa de pós graduação Universidade de 
São Paulo. 2002, p. 8.

484   DANTAS. Mônica Duarte.  Povoamento e ocupação do sertão de dentro baiano(Itapicuru, 1549-1822). 
Penélope Revista de história e ciências sociais, Nº 23, 2000

494  SAMPAIO, Consuelo Novais (Org.). Canudos: cartas para o barão. São Paulo: EDUSP, c1999.



19

João Dantas dos Reis e de D. Mariana Francisca da Silveira Dantas, neto do Capitão-Mor 

João Dantas dos Imperiais. Destacou-se nas atividades políticas.

No Império, foi forte liderança do partido conservador, na República contribuiu para a 

formação de novos partidos políticos, partido constitucional republicano. Quando deputado 

promoveu a elevação da freguesia de Bom Conselho a município sendo eleito vereador e 

presidente da câmera. Iniciou sua vida pública em Bom Conselho50. 

  Sobre a influência do Barão de Jeremoabo na cidade o autor Álvaro Pinto Dantas 

afirma que Bom Conselho (hoje Cícero Dantas) era um dos seus redutos eleitorais preferidos, 

e que lá tinha a vantagem de ser o chefe único e inconteste da região51. 

Sobre o Barão Cascudo afirma:

Em Itapicuru e Jeremoabo foi senhor. Até Inhambupe estendia-se o seu 

prestigio, de fio a fio, de parente a parente, como uma imensa teia que 

se articulava aos seus dedos e cobria léguas e léguas, numa sucessão de 

engenhos, fazendas, sítios, povoados de eleitores vibrantes e fiéis52.  

Com a morte do Barão de Jeremoabo em 1903 na vila de Bom Conselho. Seus filhos 

assumem o poder do seu pai, sendo que João da Costa Pinto Dantas e o seu filho João da 

Costa Pinto Dantas Junior53 foram o seu herdeiro político na zona de influência que incluía 

Bom  Conselho.  Vale  ressaltar  a  força  que  Dantas  Junior  têm  no  período  estudado  no 

505 idem.

515  Álvaro Pinto Dantas de Carvalho Júnior em sua tese de mestrado com o titulo “ Cicero Dantas Martins de 
barão a coronel: a trajetória política de um líder conservador na Bahia”.

525   Cascudo, Luis Câmera. O Barão de Jeremoabo, A tarde, 1º de agosto. 1939.

535  Álvaro Pinto Dantas de Carvalho Junior em seu livro “o Barão de Jeremoabo e a política do seu tempo: 
trajetória de um líder conservador na Bahia” apresenta Dantas Junior como “herdeiro da tradição política do avô 
e do pai  (João  da Costa  Pinto Dantas),  exerceu diversos  cargos,  dentre os  quais  o  de:  Deputado  Estadual, 
Deputado Federal,  secretario da Fazenda no Governo de Otavio Mangabeira e da agricultura no governo de 
Juracy Magalhães”. (CARVALHO JUNIOR, 2006, P. 469)    
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município  de  Cícero  Dantas,  servindo  como  referência  aos  políticos  cícero-dantense  que 

estavam ligados a UDN. 

Os “Dantas” tinham como aliados no município a família Vieira, como demonstra a 

quantidade de cartas recebidas pelos Dantas de membros desta família: Francisco Vieira de 

Andrade, uma carta tratando mais de problemas do cotidiano da fazenda foi enviada ao Barão 

de  Jeremoabo  em  1903,  carta  pedindo  nomeação  de  cargos  e  tratando  do  problema  da 

qualificação de eleitores, foi enviada a Dantas Junior em 1949; a Avelina Vieira de Andrade; 

Acioly Vieira de Andrade; João Vieira de Andrade todas enviadas a Dantas Junior para pedir 

favores, comentar a situação política local etc. Assim como carta enviada por Dantas Junior à 

Acioly Vieira apoiando o seu nome para Deputado Estadual pela UDN.54

Os memorialistas apontam à família Vieira como dona do potentado local em Cícero 

Dantas, como afirma Gildo de Souza:

Desde o inicio do século XX, a política do município de Bom Conselho vivia quase 
que  totalmente  sob  o  poderio  da  família  Vieira,  latifundiária  da  região.  Pessoas 
honestas e bem intencionadas, os Vieiras conseguiram através de uma política de 
favores e conciliações, manter sobre seu controle a maioria absoluta do eleitorado 
municipal, que, com uma fidelidade de apóstolo, estava sempre a disposição para 
sufragar nas eleições o nome dos candidatos escolhidos pelos mandatários políticos 
do poder. 55

Este poder só foi interrompido, segundo os memorialistas, na eleição de 1962 que o 

padre  Renato  Galvão (PSD)  disputou  e  venceu a  eleição  contra  João  Reis  (UDN).  Telma 

Antonieta  apresenta  o  padre  Galvão  e  a  eleição  vencida  por  ele  com  as  seguintes 

características: 

O  padre  Galvão,  sempre  conhecido  como  homem  político,  chegou  a  ser  eleito 
prefeito pelo PSD quase por unanimidade. Simplesmente a população da cidade o 
desejava no poder e antes do dia 15 de novembro, já esperava a sua vitória. Foi uma 
época que todos tiveram o privilégio de escolher o seu candidato sem opressão. Pela 
primeira vez a família Vieira perde o poder.56

545  Todas estas cartas estão no CEDIC.

555  SOUZA. Gildo Dantas de.  Reminiscências de Bom Conselho.  Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 
2008, p. 29.
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Ai aparece questões a serem respondidas nos próximos capítulos: como se deu essa 

manutenção do poder nas mãos da família Vieira? Que grupos e partidos foram formados? 

Essa eleição de 1962 representou uma ruptura? Galvão era  um representante  da oposição 

desta família  dona do poder? Neste  sentido é relevante  considerar  a  quantidade de cartas 

recebidas por Dantas Junior (líder da UDN) do padre Renato de Andrade Galvão, em períodos 

anteriores à eleição de 1962, tratando de eleições, nomeações de cargos etc. Estas cartas são 

fontes privilegiadas que serão exploradas nos próximos capítulos.

CAPÍTULO II - UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL E O PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRÁTICO: diferenças e semelhanças

Neste capítulo discutirei as práticas políticas no município de Cícero Dantas durante o 

período estudado (1945-1965).  Com objetivo de  Identificar sujeitos, grupos e práticas que 

faziam parte do universo político em Cícero Dantas de 1945-1965. Sendo assim discutirei a 

conjuntura  política  do  período  privilegiando  os  momentos  de  disputas  eleitorais, 

principalmente eleições estaduais e municipais. Discutirei também os principais partidos do 

município e região (PSD e UDN), tomando por base a quantidade de votos que eles tiveram 

nas eleições no período e os sujeitos que atuaram na política  no período. Para isso tento 

mesclar uma discussão teórica que gira em torno de partidos políticos a partir de referências 

bibliográficas e uma discussão a partir das fontes sobre a atuação destes na cidade, sempre 

observando as possíveis contradições que poderão aparecer entre essas duas questões.

Para isso dividi o capítulo em: Fim do Estado Novo – processo de redemocratização, 

procuro mostrar a queda do Estado Novo e seus desdobramentos políticos; a formação dos 

partidos  nacionais  (a  UDN  e  o  PSD),  mostro  um  pouco  da  formação,  organização  e 

composição dos dois principais partidos que disputam a política local de Cícero Dantas; e 

Disputas eleitorais  PSD e UDN no período de 1945 à  1962, tento mostrar  um pouco do 

ambiente das disputas eleitorais no estado e no município com objetivo de identificar como 

estes partidos agiam e assim perceber diferenças e semelhanças entre eles.

565  CERQUEIRA, Telma Antonieta Sousa. Bom conselho dos montes do Boqueirão : Cícero Dantas. Salvador: 
Arco-Iris, 1989, p. 97.
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Fim do Estado Novo: processo de redemocratização

Sobre o fim do estado novo Fausto57 aponta alguns motivos que para ele levou o fim do 

regime, são eles:

• Inserção do Brasil  no quadro  das  relações  internacionais,  após a  entrada  na 
guerra,  personalidades  da  oposição  começaram  a  explorar  as  contradições 
existentes entre o apoio do Brasil as democracias e a ditadura de Vargas.

• Em  1943,  os  estudantes  universitários  começaram  a  se  mobilizar  contra  a 
ditadura, organizando a União Nacional dos Estudantes (UNE).

• O  surgimento  da  candidatura  do  Major  Brigadeiro  da  Aeronáutica  Eduardo 
Gomes à presidência da república.58

Na  Bahia  o  golpe  de  30  não  agradou  a  uma  parte  da  elite  política  baiana  que 

aumentava  o  seu  prestígio  político  neste  momento59.  Assim  sua  reação  foi  contraria  ao 

movimento,  aumentando  a  intensidade  da  oposição  quando  em  1931  Vargas  nomeou 

intendente do Estado Juracy Magalhães60, com plenos poderes, foi rejeitado por ser jovem, 

militar e não baiano. Em 1934 foi eleito governador de forma indireta, Juracy Magalhães tirou 

575  FAUSTO, Boris. História concisa no Brasil. São Paulo: EDUSP, 2006.

585  Idem, p.212

595  Com  Otavio  mangabeira  como  ministro  das  relações  exteriores  de  Washington  Luiz  e  Vital  Soares, 
governador baiano, concorrendo a vice-presidente na chapa de Julio Prestes, que era o candidato com apoio do 
governo e o que venceu as eleições em 1930. 

606  Nascido em 1905, Juraci Montenegro Magalhães, empenhou-se na carreira militar antes dos seus dezoito 
anos no 23º BC de Fortaleza. Fruto da emigração de sua família do sertão cearense, Magalhães nasceu na capital. 
Participou do movimento de 1930. Foi feito interventor após duas tentativas de interventores civis. (LIMA, Arua 
Silva de.  Uma democracia contra o povo:  Juraci Magalhaes, Otavio Mangabeira e a UDN na Bahia (1927-
1946). Dissertação (Mestrado em Historia) - Programa de Pos-Graduaçao em Historia, Universidade Estadual de 
Feira de Santana, 2009.
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do poder a elite política então dominante, e procurou sua sustentação junto aos coronéis do 

Sertão.  Ficou no governo até  1937 quando renunciou por não concordar  com o golpe de 

Vargas e a implantação do Estado Novo.

No pólo de oposição ao interventor e a Vargas se formou a Concentração Autonomista 

da Bahia que para Paulo Santos Silva61 é uma espécie de campo partidário provenientes de 

movimentos das elites baianas com objetivo de retomar a posição de dirigente que perdera 

com o movimento de 1930. A concentração autonomista tinha entre suas principais bandeiras 

a constitucionalização do país e a devolução da Bahia para os baianos.

Para Dantas Neto62 a renúncia de Juracy Magalhães e o seu posicionamento contra 

Vargas foi o que permitiu com que surgisse um cenário de ampla conciliação política em 1947 

que fez com que Octávio Mangabeira torna-se governador na primeira eleição pós estado 

novo. 

Vargas procurou manter seu regime usando como justificativa a guerra, afirmando que 

em um momento de paz faria as eleições. Porém em fevereiro de 1945 Vargas baixou o Ato 

Adicional à Carta Magna de 1937, fixando um prazo de noventa dias para a marcação de das 

eleições gerais. Assim em 1945 foi decretado o novo código eleitoral (Lei Agamenon), que 

regulava o alistamento eleitoral e as eleições, e definia a data de dois de dezembro de 1945 

para as eleições para presidente e de uma assembleia constituinte e a de seis de maio de 1946 

para a realização das eleições estaduais.  

Neste  ambiente  de  disputa  política  surgiram os  três  principais  partidos  que  iriam 

dominar a política nacional no período de 1945 – 1964: o Anti-getulista União Democrática 

Nacional (UDN); a partir da máquina do estado (os interventores) por iniciativa do próprio 

Getúlio Vargas surgiu o Partido Social Democrático (PSD); sob inspiração também de Getúlio 

Vargas, do ministério de trabalho e da burocracia sindical o Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB). Os partidos PSD e UDN serão debatidos mais adiante.

Neste tópico o objetivo é discutir a forma que se deu o processo de redemocratização 

na  política  brasileira.  Assim  discutirei  algumas  das  principais  características  da  situação 

616  SILVA, Paulo Santos,. Âncoras de tradição : luta politica, intelectuais e construção do discurso historico na 
Bahia (1930-1949). Salvador: EDUFBA, 2000.

626    DANTAS NETO, Paulo Fábio. Tradição, autocrítica e carisma :/ a política de Antonio Carlos Magalhães 
na modernização da Bahia (1954-19740. Rio de Janeiro, RJ: Rio de Janeiro: Ed. UFMG; IUPERJ, 2006;
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política que surgiu com a queda de Getúlio Vargas. Para Campello63 dois aspectos devem ser 

destacados para a compreensão do processo de redemocratização: “a iniciativa de reacender 

as atividades políticas e de lançar as bases das organizações partidárias que se iriam formar, e 

o dos reflexos internos da situação internacional ao aproximar-se o final da segunda guerra”64. 

A deposição se deu em um clima de cumplicidade com os opositores, assim manteve-

se Vargas na condição de mediador para a passagem do novo regime o que, para Campello 

forneceu a possibilidade de Vargas adotar medidas para a manutenção da sua maquina. 

Isso ficou evidente  no decreto na chamada “Lei Agamenon” que ao tratar  sobre o 

registro de partidos a lei  defendia a organização partidária com bases nacionais,  assim os 

partidos  que  solicitassem  o  registro  deveriam  apresentar  assinaturas  de  10.000  eleitores 

distribuídos em pelo menos 5 estados,  nenhum estado com menos de 500 assinaturas.   A 

defesa da nacionalização pelo governo Vargas não é novidade tendo em vista o combate aos 

regionalismos e aos partidos estaduais da chamada primeira república. Porém isso demonstra 

a tentativa de Vargas de controlar o processo eleitoral, pois, os partidos políticos estão em 

processo  de  estruturação.  Exigir  a  nacionalização  desde  o  inicio  favorece  o  partido  do 

governo que através dos interventores já dispunha de uma articulação nacional, sendo assim, o 

PSD foi favorecido com essa medida.

Além disso, a Lei Agamenon afirma o direito de voto para os alfabetizados maiores de 

18 anos. Manteve as duas formas de alistamento, por iniciativa do cidadão ou ex-officio, neste 

caso os chefes de diversas repartições públicas e empresas eram obrigados a inscrever os seus 

subordinados.  A lei  ampliou  a  obrigatoriedade  do  alistamento  e  do  voto  para  todas  as 

mulheres - as mulheres conquistaram o direito ao voto com o código eleitoral de 1932 mais só 

eram obrigados a votar os homens -, estabeleceu multas para quem não se alistasse ou não 

comparecesse para votar, foram registrados 6.168 milhões de eleitores65.

636  SOUZA, Maria do Carmo C. Campello de (Maria do Carmo Carvalho Campello de).  Estado e partidos 
politicos no Brasil (1930 a 1964). 3. ed Sao Paulo: Alfa-Omega, 1990.

646  Idem, p. 108

656  NICOLAU, Jairo Marconi,. História do voto no Brasil. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2004.
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Um novo sistema eleitoral foi utilizado para as eleições para deputados, os partidos 

apresentavam uma lista de candidatos de cada estado e os eleitores votavam em um único 

nome. O quociente eleitoral, o resultado da divisão do total de votos válidos pelos números de 

cadeiras  disputadas,  e  os  votos  recebidos  por  partido  eram  somados  e  divididos  pelo 

quociente, um partido elegia tantas cadeira quantas vezes ele atingisse o coeficiente eleitoral, 

as cadeiras que restassem eram preenchidas pelo partido mais votado no estado, também foi 

permitido que um candidato concorresse em diversos estados e para diferentes cargos66. 

Assim o fim do Estado Novo não foi uma conspiração externa mais um resultado de 

um jogo político complexo. Getúlio forçado a renunciar, retirou-se do poder, fazendo uma 

declaração pública de que concordara com a sua saída.

 

A formação dos partidos nacionais (UDN e PSD)

Neste tópico vou apresentar os dois principais  partidos políticos que disputavam a 

política local em Cícero Dantas. Como mostrei anteriormente, neste período se formaram três 

principais  partidos:  o  Partido  Social  Democrático  (PSD),  A união  Democrática  Nacional 

(UDN) e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Porém ao destacar a política local cícero-

dantense, priorizei os dois primeiro. Para isso abordarei a formação de cada partido, tentando 

discutir a formação nacional estadual e local. Além disso, mostrarei um pouco da atuação de 

cada um no período estudado. Assim tentarei perceber o que diferenciava os dois partidos.

União Democrática Nacional (UDN)

A formação da UDN tem como contexto e foco o antigetulismo, assim para Benevides 

foi:

O espírito de luta contra o estado novo e contra Getúlio Vargas,  em suas varias 
encarnações, das mais idealistas às mais pragmáticas, reuniu os diversos grupos que 

666  idem
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se comporiam no partido da “eterna vigilância”. Foi, portanto, como um movimento 
– ampla frente de oposição, reunião de antigos partidos estaduais e aliança política 
entre  novos  parceiros  –  que  surgiu  a  União  Democrática  Nacional,  oficialmente 
fundada em 7 de abril de 1945.67  

Assim para ela somente essa conjuntura de fim do Estado Novo, a polarização em 

torno de um inimigo comum, poderia unir elementos tão diferentes até antagônicos. Com isso 

Benevides dividiu a UDN no inicio da sua formação em cinco: os membros das oligarquias 

destronadas a partir de 1930, os autonomistas baianos vinculados a Otavio Mangabeira68; os 

antigos aliados de Getúlio, os tenentes que se sentiram traídos como Eduardo Gomes e Juracy 

Magalhães; os que participaram do estado novo, são os que apoiaram o golpe e ocuparam 

cargos públicos mas romperam com Getúlio antes 1945; os liberais nos estados ; as esquerdas.

A formação da UDN como uma frente e a sua organização como partido é marcada por 

contradições. Assim existiam na UDN teses liberais e progressistas convivendo com teses 

reacionárias  e  antidemocráticas.  Com isso  as  suas  bases  sociais  são  caracterizadas  como 

classe média e ao mesmo tempo das oligarquias rurais. Benevides afirma:

O paradoxo é apenas aparente se admite a existência de varias UDN`s. parece claro, 
por ex., que a UDN carioca – efetivamente ligada a parcelas das classes médias, 
militares, profissionais liberais, comerciantes, jornalistas – pouco ou nada tinha a ver 
com a UDN nos estados do Nordeste, cujo as bases se confundiam com o PSD.69

A UDN se dividia nas zonas urbanas as classes medias liberais e nas zonas rurais os 

coronéis conservadores. Ao pensar em quem não fazia parte da UDN podemos dizer que o 

povo.

676  No artigo “a União Democrática Nacional”  BENEVIDES, Maria Victória M. em FLEISHER, David V. Os 
partidos politicos no Brasil. Brasilia: EDUNB, 1981. V. 1; p. 95.

686  Aqui vale uma ressalva Paulo Fabio Dantas Neto em seu livro Tradição, Autocracia e Carisma. A política de 
Antonio Carlos Magalhães na modernização da Bahia ( 1954 – 1974), afirma que seria melhor não incluir ou 
excluir por critérios regionais na condição de oligarquias destronadas no ano da fundação da UDN.

696  No artigo “a União Democrática Nacional”  BENEVIDES, Maria Victória M. em FLEISHER, David V. Os 
partidos politicos no Brasil. Brasilia: EDUNB, 1981. V. 1; p. 100 e 101.
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Diante  da  organização  interna  Benevides  aponta  como  diferencial  da  UDN  a  sua 

característica nos períodos entre uma eleição e outra onde “se fixava nos grandes temas e no 

estilo  próprio  de  sua  linha  nacional”70,  não  excluindo  com isso  a  característica  de  fazer 

alianças e coligações eleitorais. As seções estaduais tinham uma certa autonomia porém eram 

as bancadas federais que detinham a maior parte do poder decisório no partido.

Ao discutir a ideologia vigente no partido Benevides afirma que seria um liberalismo 

elitista, limitado e restrito, “Um liberalismo interno as elites, o “liberalismo por inércia”, que 

só mostraria a verdadeira face quando ameaçada a estrutura de poder, solidamente assentada 

na propriedade privada e dos privilégios de todo tipo para essas mesmas elites ”71. Quanto ao 

liberalismo político ressalta o apelo à intervenção militar e as reservas quanto à extensão de 

participação política, mostrando a cara dessa elite heterogênea que lhe formava. 

Na Bahia a formação da UDN teve como fator preponderante a aliança entre Octávio 

Mangabeira e Juracy Magalhães. Octávio Mangabeira autonomista, opositor ferrenho a Juracy 

e a Vargas, porém com o golpe de 1937 a instalação do Estado Novo e o rompimento de 

Juracy com Vargas, acontece a aproximação entre os dois antigos adversários, formando uma 

aliança em prol do antigetulismo, anticomunismo, antitrabalhismo. Nas palavras de Dantas 

Neto :

A ditadura foi, pela negação, o cimento político dos autonomistas baianos dos anos 
de 1930 e 1940, criando o ambiente propicio a difusão do bordão a Bahia para os 
bahianos, no mesmo modo que foi no plano nacional, fator aglutinador da fundação 
da UDN e espectro fiador da sua unidade estável no pós 45.72

Aruã  Lima  afirma  que  “a  construção  da  União  Democrática  Nacional  na  Bahia 

significou  uma  aliança  entre  o  que  havia  restado  do  tenentismo  e  os  remanescentes  da 

707  Idem p. 104

717  Idem p. 105

727  DANTAS NETO, Paulo Fábio. Tradição, autocrítica e carisma :/ a política de Antonio Carlos Magalhães na 
modernização da Bahia (1954-19740. Rio de Janeiro, RJ: Rio de Janeiro: Ed. UFMG; IUPERJ, 2006; p. 76.
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República Velha”73, com isso  “As Forças Armadas, a UDN e a burguesia baiana triunfariam 

plenamente  apenas  após  1964  quando  as  forças  progressistas  foram  sumariamente 

derrotadas”74, assim: 

Otávio Mangabeira  e  Juraci  Magalhães  forjaram práticas  políticas;  os  grupos  os 
quais faziam parte perpetuaram projetos de poder; escreveram novos capítulos da 
história do liberalismo brasileiro e, por fim, lutaram para manter as desigualdades 
em prol da manutenção do status quo, aliás, papel precípuo dos liberais pós-1945.75

 Em  Cícero  Dantas  os  representantes  da  UDN  no  município  neste  momento  de 

formação em 1947 estão o Cel. Francisco Souza Andrade ( Cel. Chiquinho Vieira) e o Sr. 

Jovelino pereira76. O primeiro é apontado por Renato Galvão como líder político do município 

desde 192077, tomando esta informação como verdadeira aqui podemos sugerir a confirmação 

da  hipótese  da  ambiguidade  do  partido.   Pensando  o  local,  os  lideres  do  partido  era  os 

representantes  das  oligarquias  que  se  mantêm  no  poder  desde  a  primeira  República.  O 

segundo aparece como vice presidente da UDN em Cícero Dantas em 195078.  Importante 

dizer que a UDN manteve o poder política na cidade, elegendo os prefeitos e mantendo a 

73 7 LIMA, Arua Silva de. Uma democracia contra o povo: Juraci Magalhaes, Otavio Mangabeira e a UDN na 
Bahia  (1927-1946).  Dissertação  (Mestrado  em  Historia)  -  Programa  de  Pos-Graduaçao  em  Historia, 
Universidade Estadual de Feira de Santana, 2009; p. 170.

74 7 Idem

75 7 Idem

76 7 Livro I de tombo da Igreja Católica de Cícero Dantas p.85

77 7 Livro II de tombo da Igreja Católica de Cícero Dantas p. 5. Renato Galvão na data do seu falecimento 
descrevia-o como: “Era velho chefe político no município onde gozava de estima geral dos sertanejos pela sua 
prudência,  hospitalidade,brandura  e  espírito  reto.  Desde  1920  dirigia  os  destinos  políticos  deste  município 
sempre como anjo de paz em todas as desavenças e conciliador das causas mais difíceis”.

78 7 Livro de registro dos diretórios estaduais, municipais dos partidos político, que se encontro no TRE de Cícero 
Dantas.
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maioria na câmara dos vereadores79 até as eleições de 1962 quando o PSD consegue eleger 

Renato Galvão como prefeito e iguala a quantidade de vereadores na câmara. Nos próximos 

tópicos discutirei o processo, principalmente eleitoral, que se deu essa manutenção do poder 

político; como também discutirei o que representou essa eleição de 1962.

Partido Social Democrático (PSD)

O PSD começou a ser organizado sobre a liderança dos interventores colocados no 

governo  dos  estados  por  Getúlio  Vargas,  reunia  prefeitos,  colocados  no  cargo  pelos 

interventores, membros da administração estadual e outras forças que apoiavam o governo. 

Para Lucia Hippolito este processo teve duas consequências:

O PSD comparece às eleições de 2 de dezembro de 1945 na condição de único 
partido  que  dispõe  diretórios  em  todos  os  municípios  do  Brasil;  mais  ainda 
consolida-se a força do diretório regional, pois é a partir dele que se formam os 
diretórios municipais, e é ainda a partir dele que se constitui o diretório nacional.80

PSD  se  organizava  internamente  de  forma  federativa  composta  por  um  diretório 

central e os diretórios regionais. Segundo Hippolito o diretório central era composto pelos 

presidentes dos diretórios regionais ou seus delegados; suas atribuições eram:

Fornecer as diretrizes gerais do partido; convocar as convenções nacionais; indicar 
os candidatos a presidência e vice-presidência da república (a serem homologados 
pela convenção nacional); orientar a condução das bancadas no congresso e discutir 
em convenções tese de interesse nacional.81  

797  Livros para lavratura de Têrmos, ou atas, de apuração eleitoral desta 82ª zona que se encontra no TRE de 
Cícero Dantas.

808  HIPPOLITO, Lucia. De raposas e reformistas: o PSD e a experiência democrática brasileira, 1945-1964. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985; p. 121 e 122.

818  Idem p. 122



30

Ainda  seguindo  as  ideias  de  Hippolito  o  diretório  nacional  basicamente  teria  que 

equilibrar as diferentes tendências que existiam dentro do partido que poderiam ser de caráter 

regional, político ou ideológico.

Para Hippolito é dos diretórios estaduais que emana o poder, pois, “só tem poder no 

comando nacional do PSD quem tem poder no seu estado”82. Com isso a autora apresenta 

regras que um bom líder estadual teria que preencher:

O primeiro requisito de poder da liderança regional é ter força eleitoral, que legitima 
sua autoridade sobre o diretório; o segundo é a quantidade de recursos políticos de 
que ela  dispõe para distribuir;  o  terceiro é  a  habilidade de se relacionar  com as 
lideranças  locais,  atraindo-os  para  o  partido  (votos);  o  quarto  é  o  controle  das 
bancadas do partido; e finalmente o poder do veto contra o surgimento de novas 
lideranças.83

  

Esse chefe regional do partido tinha autonomia em relação ao diretório central naquilo 

que se referisse ao partido dentro do seu estado, por exemplo, alianças eleitorais seguiam uma 

lógica regional e não passava pelo diretório central. Com isso o PSD teve um sucesso maior 

que qualquer outro partido do período ao se tratar de coligações eleitorais, o objetivo principal 

desta estratégia era conquistar o maior numero de votos possível nos estados. Assim poderia 

controlar  o executivo estadual e  dispor de recursos para atender as lideranças  regionais e 

continuar com o apoio dos prefeitos.

O PSD é um partido que retira as suas bases de poder das sucessivas vitorias eleitoral. 

Hippolito define o PSD como “um partido em que convivem raposas (lideranças tradicionais, 

atentas a reivindicações das bases do interior) e reformistas (lideranças mais jovens, voltados 

para as demandas do emergente eleitorado urbano)”84.

Na Bahia o PSD foi fundado sob a liderança de Pinto Aleixo, conviveu durante todo 

período com a disputa  acirrada com a UDN. Na câmara os  dois  conseguiam eleger  uma 

828  Idem p. 124

838  Idem p. 125 a 127

848  Idem p. 49
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quantidade próxima de representantes, no governo cada um dos partidos conseguiram eleger 

governadores.

Em Cícero  Dantas  o  PSD em 1950 tinha  como presidentes  de  honra  do  diretório 

municipal Oliveira Brito e João Gonçalves de Sá; presidente do diretório no período Augusto 

Correia  de  Souza  e  vice  presidente  Manoel  Vieira  de  Andrade.  No  período  estudado  só 

conseguiu  sucesso  eleitoral  em 1962,  porém a  diferença  em relação  a  UDN  sempre  foi 

pequena. 

É importante dizer que em todo o período estudado a luta na política municipal girava 

em torno, principalmente, destes dois partidos. Que em 1950 apresentavam a composição:

União Democrática Nacional (município de Cícero Dantas)

- João da Costa Borges – presidente;

- Jovelino Pereira dos Santos – vice presidente;

- Roldão Souza Pimentel - 1ª secretario;

- Joaquim Cardoso Sobrinho – 2ª secretario;

- Benigno Gonçalves Carregosa – Vogal;

- Aprigio Matos Neves – Vogal;

- Martinho Antonio de Matos – vogal; 

- Quintino José de Carvalho -  vogal;

- Antonio Pires de Almeida – vogal;

- Guilherme Correia Souza – vogal;

- Pedro Bispo de Santana – Vogal;

- Aprigio Celestino das Neves vogal;

- Abelardo Vieira de Andrade – Delegado;

Partido Social Democrático (município de Cícero Dantas)

- Antonio Ferreira de Oliveira Brito – presidente de honra;

- João Gonçalves de Sá – presidente de honra;

- Augusto Correia de Souza – presidente;

- Manoel Vieira de Andrade – vice presidente;

- João de Carvalho Nilo – 2ª vice presidente;

- Pedro Augusto Santana – 3ª vice presidente;

- Jose Sales do Amaral – 1ª secretario;

- Domingos Bitencourt do Nascimento – 2ª secretario;

- Pedro Macario de Carvalho – 3ª secretario;

- Ademar Felix Nilo – orador;

- João Felix do Nascimento – presidente da comissão executiva;
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- Firmino do Amaral – vice presidente da comissão executiva;

- João de Souza Correia – 1ª secretario da comissão executiva;

- Estacio Viana dos Santos – 2ª secretario da comissão executiva;

- Antonio Herculano de Carvalho 

- João Pereira Lima

- João Feitosa Filho

- Justiniano Domingues conceição

- Guilherme Garcia de Carvalho

- Manoel Vieira de Andrade - delegado85

Essa composição é importante  para podermos identificar  os sujeitos que formaram 

estes partidos em Cícero Dantas. Chamo atenção para os cargos de delegado, onde consta da 

UDN delegado Abelardo Vieira de Andrade, e do PSD Manoel Vieira de Andrade, o segundo 

sendo tio do primeiro, ou seja, a mesma família como delegados de partido diferentes, o que 

nos  leva a  dar  credibilidade à tese,  que os memorialistas  apresentam e é  comum entre  a 

população mais idosa da cidade, da formação de um poder político local exercida pela família 

Vieira de Andrade.  Como perceberemos a  frente  essa família  estará  em todas as disputas 

políticas no período estudado. E só foi derrotada na eleição de 1962.

Considerando o que foi discutido sobre os dois partidos, principalmente no que diz 

respeito as suas bases sociais, (UDN nas zonas urbanas as classes medias liberais e nas zonas 

rurais  os coronéis conservadores;  PSD que tinha raposas,  lideranças tradicionais,  coronéis 

com bases no interior e reformistas votados para demanda urbana). Tomando o caso de Cícero 

Dantas como exemplo podemos perceber que estes partidos tinham mais semelhanças que 

diferenças. Talvez por isso possam conviver em uma mesma cidade e em partidos diferentes 

membros da mesma família.

Disputas eleitorais PSD e UDN no período de 1945 à 1962

858  Livro de registro dos diretórios estaduais, municipais dos partidos político, que se encontro no TRE de Cícero 
Dantas.
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Aqui vou discutir as eleições pós estado novo até o golpe civil militar que implantou a 

ditadura no Brasil. O objetivo é perceber, no momento de acirramento das disputas entre os 

partidos,  que  ocorrem  durante  as  disputas  eleitorais,  como  se  dava  essas  disputas  o 

posicionamento destes partidos e suas alianças a cada eleição, tentando identificar onde se 

encontravam e onde se distanciavam. Essa discussão é importante principalmente para tentar 

mostrar a conjuntura política no período, privilegiando os momentos de embates. Para falar de 

eleição voltarei até a república velha para mostrar como as eleições funcionavam e as práticas 

dos grupos dominantes durante o processo eleitoral.

As eleições 

Para as eleições,  na primeira república,  cada município organizava três comissões: 

uma comissão de registro; uma comissão eleitoral executiva e uma comissão de apuração. 

Essas  comissões  eram  formadas  pelo  juiz  da  comarca,  nomeado  pelo  governador,  juiz 

municipal eleito no município, e membros escolhidos dentro dos eleitores do município. Os 

membros do conselho e os intendentes faziam parte destas comissões e assim controlavam a 

eleição86.

A luta pela vitória começava com o registro dos eleitores, o cadastramento daqueles 

que tem o direito ao voto. O partido dominante procurava evitar o registro de eleitores do seu 

rival,  usando  de  varias  maneiras  como  a  violência.  Depois  do  registro  o  município  é 

“invadido” por capangas com o objetivo de intimidar estes eleitores. Após a apuração todos os 

candidatos recebiam o certificado informando a quantidade de votos obtidos87.

 O partido dominante usava formas variadas  para conseguir  a  vitória:  violência,  o 

registro de eleitores fantasmas, que não existiam (bico de pena), compra de votos. O resultado 

das eleições era um produto da colaboração dos que controlavam o município (os coronéis) e 

os que controlavam o legislativo (presidentes e governadores) já que as disputas eleitorais no 

868  PANG, Eul-Soo. Coronelismo e oligarquias, 1889-1934 : a Bahia na Primeira Republica brasileira. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1979, c1978.

878   Idem
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município normalmente eram “resolvidas” no legislativo (câmera dos deputados  e  senado 

estadual), pois o resultado era normalmente contestado pelos candidatos88.

Para Sampaio embora o direito de voto tenha se expandido aos cidadãos maiores de 21 

anos, a exclusão dos analfabetos, mulheres, mendigos, religiosos, impedia a grande maioria da 

população participar das eleições. Isso é o traço fundamental do sistema oligárquico no qual a 

participação política era quase nenhuma. A Bahia em 1906 tinha 2.500.000 habitantes, dos 

quais 68.060 eram eleitores representando 2,5% da população89. Os coronéis simplificaram as 

regras do jogo político, pois sua influencia política dependia da quantidade de votos que tinha. 

Assim a corrupção eleitoral, que vem do Império, foi ampliada durante a primeira república. 

Essas restrições de ordem legal juntavam-se aos recursos coercitivos90. Para Pang é no voto 

que se verifica o poder de um coronel, quanto mais voto ele for capaz de dar ao seu partido 

e/ou candidato com mais prestígio ele fica. 

O  contexto  político  baiano  é  composto  pelas  oligarquias  e  pelos  partidos  ambos 

formados pelas elites e com objetivo de se manter no poder. Fazendo parte de uma rede de 

relações que vai desde o presidente (governo federal) até o prefeito (governo municipal) tendo 

o voto e os favores adquiridos a partir dele como principais fatores de articulação entre essas 

instituições.

Uma das  grandes  justificativas  para  o  golpe  de  1930 foi  a  corrupção  eleitoral.  O 

código eleitoral de 1932 tinha como objetivo “moralizar” as eleições no Brasil. Por isso é 

importante fazermos uma breve explanação sobre este código eleitoral,  pois  ele foi  usado 

como base para o código Agamenon e para a constituição de 1946.

O código eleitoral de 1932 apresentou algumas mudanças significativas na legislação 

eleitoral brasileira. Com ele foi estendido o direito a voto para as mulheres, reduziu para 18 

anos a idade mínima para poder votar, permitiu que o alistamento fosse efetuado de duas 

maneiras - por iniciativa do cidadão ou automaticamente ex-officio -, depois do alistamento o 

888   Idem

898  SAMPAIO,  Consuelo  Novais.  Os  partidos  políticos  da  Bahia  na  republica  velha:  uma  política  de 
acomodação. Salvador, Editora da Universidade Federal da Bahia, 1998.

909  Idem
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eleitor recebia o titulo que agora tinha uma foto, foi estabelecido sanções para eleitores que 

não se inscrevessem – essa norma não valia para mulheres e maiores de 60 anos-, na tentativa 

de manter  o sigilo passou a existir  a obrigatoriedade do uso do envelope oficial  onde os 

eleitores deveriam colocar a cédula eleitoral – evitando que os partidos utilizasse de envelopes 

de tamanhos e formatos diferentes com o objetivo de controlar os votos dos eleitores – e a 

utilização de um lugar onde somente o eleitor teria acesso para que pudesse colocar a cédula 

no envelope. 

Porém para Jairo Nicolau a medida mais importante foi a criação da justiça eleitoral, 

que  tinha  a  atribuição  de  organizar  o  alistamento,  as  eleições,  a  apuração  dos  votos,  o 

reconhecimento e a diplomação do eleito. 

Com fim do Estado Novo em 1945 Vargas baixou um decreto de lei regulamentando 

as eleições a Lei Agamenon, que foi discutida anteriormente. A constituição de 1946 definiu:

O direito de voto para os alfabetizados maiores de 18 anos e a obrigatoriedade do 
alistamento,  que poderia  acontecer  de duas formas:  por  iniciativa do cidadão ou 
automaticamente  (ex-officio)  (...)  O  presidente  e  o  vice-presidente  eram  eleitos 
simultaneamente por maioria simples,  mais em pleitos independentes,  o mandato 
presidência durava 5 anos, sem a possibilidade de reeleição imediata. Cada estado 
elegia por maioria simples 3 senadores para um mandato de 8 anos; as cadeiras eram 
renovadas a cada quatro anos, alternadamente por um e por dois terços. A câmara 
dos  deputados  era  eleita  para  um  mandato  de  quatro  anos.  Os  mandatos  dos 
governadores variavam de quatro a cinco anos, segundo a constituição dos estados91.

O  novo  código  eleitoral  de  1950  acabou  com  alistamento  ex-officio,  agora  todo 

cidadão maior de 18 anos era obrigado a ir até o cartório eleitoral para tirar o titulo de eleitor. 

A partir de 1955 foi criada a folha individual de votação, que continha informações de cada 

eleitor e obrigava-o a votar em uma única seção. Também se adotou uma cédula oficial, que 

passou a ser confeccionada e distribuída pela justiça eleitoral, a partir de então os eleitores 

passaram a ter que preencher a cédula na seção eleitoral. Esse foi um resumo da evolução da 

legislação eleitoral no Brasil no período estudado. O que podemos perceber é uma evolução 

no sentido da participação política, e uma tentativa de se evitar as fraudes, pelo menos as mais 

frequentes.

919  NICOLAU, Jairo Marconi,. História do voto no Brasil. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2004; p. 47.
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Disputas eleitorais 

Ao  abordar  as  disputas  eleitorais  privilegiarei  as  eleições  no  âmbito  estadual  e 

municipal, me referindo as eleições federais quando estas interferirem diretamente na análise 

das  outras  duas.  Importante  dizer  que  as  eleições  não  é  o  tema principal  deste  trabalho. 

Abordarei tentando sempre começar do geral e terminar discutindo o local.

Nas primeiras eleições estaduais em 1947 aconteceu o que Dantas Neto chamou de a 

“paz baiana” definida como o realinhamento das posições políticas no estado e a aproximação 

de Juracy Magalhães e Otavio Mangabeira elegendo o segundo para governador do estado. 

Essa eleição apresentou o resultado: Octavio Mangabeira (UDN/PSD/PRP) 211.121 votos; 

Medeiros Neto (PTB) 92.629 votos92. Sobre essa eleição e a vitória de Mangabeira Aruã Lima 

afirma:

Na Bahia, a composição eleitoral da base de apoio de Mangabeira surpreende aos 
olhos dos observadores dos anos 2000. O PCB apoiou Mangabeira em troca do seu 
suporte pela legalidade do “Partidão”. Ao mesmo tempo, Mangabeira foi apoiado 
pelos resquícios integralistas na Bahia, Partido de Representação Popular.93

Em Cícero Dantas essa a conjuntura dos primeiros anos do pós Vargas verifica-se uma 

tentativa de arrumação do processo eleitoral na cidade. Assim o vigário de Cícero Dantas 

Renato Galvão no ano de 1945 recebe um telegrama do Juiz de Paripiranga Arivaldo Oliveira, 

juiz preparador da 52ª zona pedindo a contribuição do vigário para o processo eleitoral no 

município, essa telegrama representa o inicio da organização eleitoral do município:

Afim constituir seções eleitorais nesse município peço particularmente mandar-me 
lista  de  nomes  20  pessoas  idôneas  integridade  moral  comprovada  sendo  12 
residentes na sede e 8 no distrito de Antas de preferência funcionários vitalícios e 
diplomados.  Essas  pessoas  não devem fazer  parte  de diretórios políticos.  Confio 
evitar  prejuízo  peço  colaboração  sincera  afim  evitar  traição  eleições  marcha 
democratização Pátria94.  

929  TSE.  Dados estatísticos.  V.7,  citado  a partir  de DANTAS NETO,  Paulo Fábio.  Tradição,  autocrítica  e 
carisma :/ a política de Antonio Carlos Magalhães na modernização da Bahia (1954-19740. Rio de Janeiro, RJ: 
Rio de Janeiro: Ed. UFMG; IUPERJ, 2006.

939  LIMA, Arua Silva de. Uma democracia contra o povo: Juraci Magalhaes, Otavio Mangabeira e a UDN na 
Bahia  (1927-1946).  Dissertação  (Mestrado  em  Historia)  -  Programa  de  Pos-Graduaçao  em  Historia, 
Universidade Estadual de Feira de Santana, 2009; p. 80
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Assim ainda no ano de 1945 o mesmo Juiz citado acima mandou um oficio confiando 

a prefeitura da cidade ao Padre Renato Galvão, fato registrado no livro I de tombo da Igreja 

Católica de Cícero Dantas onde o padre relata a sua recusa ao cargo e afirma que indicou o 

Cel. Herculano Garcia de Carvalho para substituí-lo. 

Já  em 1947,  segundo registrado no  livro  de  tombo,  foi  ofertado  ao  padre  Renato 

Galvão a candidatura à prefeitura de Cícero Dantas como candidato único,  procurado por 

todas as correntes políticas o próprio padre descreve esse processo assim:

Do ceio das massas surgiu o brado de uma candidatura à prefeitura constitucional do 
município de Cícero Dantas. Jamais me passou de longe siquer pelo pensamento. 
Nesta sede em Antas, sobretudo Antas, procurando talvez agradecer os benefícios da 
memorável  “campanha contra sêca” o obscuro nome do vigário foi  indicado por 
gregos e troianos95. 

É importante dizer,  o que será melhor discutido no próximo capitulo,  que o padre 

Renato Galvão chegou à Paróquia em 1945, já em 1947 aparece essa oferta de concorrer às 

eleições  como candidato único o que não se  repetiu  nos próximos pleitos  eleitorais,  pelo 

contrário. Porém não podemos deixar de considerar a aliança formada no âmbito estadual que 

deve ter  fornecido a opção de um candidato único nestas eleições.  Diante disso podemos 

levantar a hipótese de uma reorganização política no município. Para as eleições de 1950 as 

posições e a disputa ficaram mais claras.

Nas  eleições  de  1950,  segundo  Dantas  Neto,  aconteceu  o  confronto  que  a  “paz 

bahiana”  havia  evitado  em 1947  com a  vitória  de  Regis  Pacheco  do  PSD  sobre  Juracy 

Magalhães da UDN. Para o autor a vitória do candidato do PSD aconteceu principalmente por 

dois motivos: a comoção de uma tragédia que vitimou o candidato original,  o engenheiro 

Lauro de Freitas que faleceu em acidente de avião semanas antes do pleito; e pela entrada de 

Vargas  na  disputa  apoiando  Regis  Pacheco.  Essa  eleição  obteve  como  resultado:  Regis 

949  Livro de tombo I da Igreja Catolica de Cícero Dantas p. 62, no livro não consta a data do tal telegrama, 
afirmo o ano seguindo a ordem cronológica que o padre registrava as informações no livro.

959  Idem p. 85
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Pacheco 321.168 votos; Juracy Magalhães 264.064 votos96. Aqui vale a ressalva que Vargas 

venceu as eleições para presidente concorrendo pelo PTB, mostrando que apesar do fim do 

estado novo ainda tinha força política.

Esta eleição em Cícero Dantas apresentou um resultado diferenciado. Em relação à 

eleição para presidente no município o vitorioso foi Tenente Brigadeiro Eduardo Gomes 1.180 

votos  com  Getúlio  Vargas  ficando  em  segundo  com  944  votos;  para  o  senado  federal 

Clemente  Mariani  foi  o  vitorioso  com  1.444  votos  governador  com  Landulfo  Alves  de 

Almeida ficando em segundo com 1.253; para câmara federal a Aliança Democrática da Bahia 

obteve um total de 1.467 votos, com destaque para o candidato João da Costa Pinto Dantas 

Junior que obteve 1.212 votos, a Coligação Bahiana obteve 1.201 votos, com destaque para o 

candidato Oliveira Brito que obteve 1.000 votos; para o governo do Estado Juracy Magalhães 

foi o vitorioso com 1.472 votos, ficando Regis Pachêco em segundo com 1.245 votos; para 

membros  da  Assembléia  Legislativa  do  Estado  a  União  Democrática  Nacional  (U.D.N) 

obteve o total de 1.232 votos, com destaque para o candidato Cícero Dantas Martins com 737 

votos, em segundo lugar ficou a Coligação Bahiana que obteve um total de  1.171 votos, com 

destaque para João de Carvalho Sá com 736 votos97. 

Fazendo um paralelo com os resultados a nível federal e estadual podemos afirmar que 

o resultado eleitoral em Cícero Dantas andou na contra mão, nas eleições para presidente, 

senado federal e governador os candidatos que saíram vitoriosos da eleição municipal acabou 

sendo derrotado no resultado geral. O que podemos tirar duas conclusões desta situação: a 

primeira o fraco desempenho eleitoral da UDN no sentido geral e a contraditória força deste 

partido no município onde em todas as disputas saiu vitorioso.

Nas  eleições  municipais  o  resultado  não  foi  diferente:  para  prefeito  o  candidato 

Abelardo Vieira de Andrade (UDN) obteve um total de 1.481 votos, com o candidato Antônio 

Gonçalves de Carvalho (PSD) com 1.206 votos; para a câmara dos vereadores a UDN obteve 

969  TSE.  Dados estatísticos.  V.7,  citado  a partir  de DANTAS NETO,  Paulo Fábio.  Tradição,  autocrítica  e 
carisma :/ a política de Antonio Carlos Magalhães na modernização da Bahia (1954-19740. Rio de Janeiro, RJ: 
Rio de Janeiro: Ed. UFMG; IUPERJ, 2006.

979  Estas informações foram retiradas do Livro de atas da apuração eleitoral de Cícero Dantas. 
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um total de 1.456 votos – conquistando assim sete cadeiras na câmara -, o PSD obteve um 

total de 1.222 votos – conquistando assim cinco cadeiras na câmara- 98.

Com esses  resultados  também podemos  perceber  a  ligação  da  UDN  com a  elite 

política tradicional no Município e a supremacia eleitoral conquistada pelo partido na eleição 

municipal onde elegeu o prefeito e a maioria na câmara dos vereadores. A ligação da UDN 

com a elite tradicional local fica evidente nas eleições para os membros da câmara federal, 

onde quem obteve a maior votação do partido foi João da Costa Pinto Dantas Junior 1.212 

votos  que  representa  quase  toda  a  votação  recebida  pelo  mesmo  e  nas  eleições  para  os 

membros da assembleia legislativa do estado onde quem obteve a maioria dos votos do foi 

Cícero Dantas Martins com 737 votos; sendo os dois netos do Barão de Jeremoabo antigo 

chefe político do município, que foi discutido no primeiro capítulo deste trabalho.

A eleição  de  1954  foi  marcada  pelo  realinhamento  de  forças  na  política  baiana, 

provocado por Juracy Magalhães ao retornar aos compromissos de 1930, quando concordou 

em apoiar Antônio Balbino em uma coligação UDN/PTB/PSP. Balbino acabou vitorioso e 

depois assumindo o controle do diretório regional do PSD e da política baiana. O resultado 

desta eleição para governador mostra uma vitória apertada de Balbino com 354.197 votos e 

Pedro Calmon com 298.140 votos.

Em  relação  às  eleições  em  Cícero  Dantas  vale  uma  ressalva  importante  sobre  a 

elevação a município do distrito de Antas, que ocorreu em 1953. Diante disso nessa primeira 

eleição vamos fazer um comparativo entre os dois municípios.

No  município  de  Cícero  Dantas  esta  eleição  apresenta  uma  pequena  variação  em 

relação à anterior. Nas eleições federais para o senado Juracy Magalhães é o vitorioso com 

1.650, com certa distância em relação ao segundo colocado Lima Teixeira com 1.203 votos; 

porém para a câmara federal a Coligação Bahiana obteve mais votos no geral que a UDN, 

porém o candidato com mais votos ainda é Dantas Junior da UDN. No plano estadual isso se 

repete,  para governador  Antônio Balbino foi o vitorioso com 1.680 votos, com uma certa 

distancia  para  o  segundo  colocado  Pedro  Calmon com  1.167  votos;  para  a  assembleia 

legislativa  do estado a  Aliança  Social  Democrática  obteve  a  maioria  dos  votos,  porém o 

candidato mais votado continuou sendo Cícero Dantas Martins99.

989  Idem 

999  Idem 
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Já  nas  eleições  municipais  o  que  altera  é  o  aparecimento  do  partido  Trabalhista 

Brasileiro (PTB) concorrendo e conseguindo ocupar uma cadeira na câmara de vereadores. 

Porém o poder político da UDN continua, elegeu o prefeito  João Batista de Andrade Souza 

com 1.374 votos e obteve a maioria na câmara ocupando quatro cadeiras.

Sobre  esta  eleição,  mais  precisamente  o  dia  da  votação,  o  padre  Renato  Galvão 

descreve os confrontos políticos desta forma:

Em Monte Alverne nosso reduto não houve praticamente eleição já o previa e assim 
é  que  forneci  copias  ao  delegado do  partido  um termo  de  responsabilidade  aos 
presidentes.  Escolheram  para  dirigir  pessoas  incapazes.  Os  trabalhos  estiveram 
paralisados  até as 15 horas. Os presidentes não sabiam abrir e dirigir os trabalhos. o 
delegado  João  Neves   e  o  soldado  João  só  deixavam votar  quem mostrasse  as 
chapas, isso dentro do recinto. Suspenderam os trabalhos pela manhã e espalharam 
noticias de forças e com pânico o povo fugiu. O promotor e o candidato levaram um 
tal oficial ( não foi José Rufino) ao local. para 600 eleitores houve apenas 3 horas de 
funcionamento. O delegado punha sobre-cartas nos ... e até selecionava e trocava as 
chapas. A mulher do soldado como presidente e o mesmo fazia o que queria. Previa 
tudo isso e até pedi forças federais. Dormiram e o resultado ai está. As 18 horas o 
presidente da outra seção (gente nossa) foi  intimado pelo delegado  a suspender 
novamente os trabalhos.

Alguns e em pequeno número foram trazidos para a sede. Avelina e Benigno acham 
que o remédio é a nulidade da sessão. José Lino pensa assim também. O diretório 
pediu um advogado a Dr. Cícero. Nem se deve apurar. Não houve eleições e deve 
haver renumeração geral em tempo oportuno. O povo dali é o mais certo que se 
possa desejar. 

Prof. Albertina foi ameaçada pelo promotor dentro do recinto da 1ª seção.

Mande com urgência João Carlos para colher dados sobre o recurso de nulidade. Se 
alguns  votaram  na  sede  (  um terço)  e  Benigno  acha  que  foi  menos,  esses  não 
votaram mais por que os títulos estão em cartório porque votaram em separado. 

A UDN  reclama  uma  assistência  decidida  ao  caso  e  espera  que  o  recurso  seja 
urgente e bem fundamentado, necessitando a vinda urgente de um advogado.

Não sei até quando esta terra sofrerá o aguilhão do indesejável Prt. Herculano.100 

Dessa descrição do padre podemos perceber o nível das disputas políticas em Cícero 

Dantas e algumas das estratégias utilizadas para conseguir a maioria dos votos e para impedir 

eleitores adversários de participarem das eleições. Podemos perceber também um pouco do 

clima conturbado que gira em torno do processo eleitoral. O Herculano, que é tão citado nesta 

carta,  é  promotor  do  município  neste  momento  e  também fazia  parte  do  Partido  Social 

1001  Carta enviada por padre Renato Galvão à Dantas Junior no dia 4/ 10/ 1954 às 23 horas onde também afirma 
“o pleito na sede funciona ainda a esta hora”. Esta localizada no CEDIC 
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Democrático, já em 1955 o mesmo padre Renato Galvão escreve nova carta à Dantas Junior 

onde  comenta  sobre  o  promotor  “Dr.  Dantas  a  permanência  de  Antônio  Herculano  na 

promotoria já esgotou a tolerância dos seus amigos. Dia a dia novos casos são criados. Reina 

o mau estar e , sendo possível afaste aquele pequenino Perón”101. Aqui podemos perceber que 

estes confrontos ultrapassavam os períodos eleitorais.   

O que podemos afirmar com esses dados é que na eleição de 1954 não se alterou o 

quadro local de disputa de poder, apesar da chegada do PTB conseguindo ocupar uma cadeira 

na câmara de vereadores, a polarização continua UDN X PSD com vantagem para UDN. 

Porém no quadro geral, eleições federais e estaduais, podemos perceber grande influência de 

Juracy Magalhães no município, pois apesar da UDN ter perdido votos para as alianças e 

coligações do PSD, principalmente nas disputas para assembleia legislativa federal e estadual, 

para  senado  Juracy venceu  com uma diferença  considerável,  o  mesmo ocorrendo  com o 

candidato apoiado por ele para o governo do estado.

Sobre  o  município  de  Antas  a  diferença  em relação  a  Cícero  Dantas,  seu  antigo 

município, nos chama atenção. Acredito que com essa diferença podemos apontar como um 

dos motivos para a elevação a município, um ano antes da eleição, a “vontade” política. Dois 

exemplos de tamanha diferença em tão pouco tempo: para senador em Cícero Dantas Juracy 

venceu com uma certa tranquilidade em Antas ele foi apenas o terceiro colocado, obtendo 

aproximadamente três vezes menos votos; para governador o candidato Antônio Balbino que 

era  apoiado  por  Juracy  obteve  também  aproximadamente  três  vezes  menos  votos.  Nas 

eleições  municipais  o  partido  que  aparece  conseguindo  uma  supremacia  eleitoral  nessa 

primeira eleição é o Partido Republicano (PR) com 4 cadeiras na câmara dos vereadores, 

sendo que a UDN só conseguiu uma vaga na câmara de vereadores102.

As  eleições  de  1958 foi  marcada  por  uma cisão  no  PSD entre  Vieira  de  Melo  e 

Antonio  Balbino.  Lucia  Hippolito  apresenta  esta  questão  afirmando  que  “Vieira  de  melo 

provoca  uma cisão  no PSD baiano,  concorrendo pela  coligação  PDC/PSP.  Uma parte  do 

partido o acompanha, mais o grande vitorioso é Juraci Magalhães (UDN), que se beneficia da 

1011  Carta enviada por Renato de Andrade Galvão no dia 21/01/1955. Localizada no CEDIC com número de 
chamada DJ/3df3.cp0021.

1021  Idem 
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crise, pois uma dissidência do PSD adere a sua candidatura”103. Assim o candidato oficial do 

PSD teve que concorrer com Juracy Magalhães e com Vieira de Melo, com vitoria de Juracy 

Magalhães com o seguinte resultado: Juracy Magalhães (UDN) 360.746 votos; José Pedreira 

de  Freitas  (PSD/PTB/PR/PTN/PRP)  264.874  votos;  Vieira  de  Melo  (PDC/PSP)  114.962 

votos104.

A  eleição  local  de  1958  apresenta  o  seguinte  resultado:  eleição  estadual  para 

governador Juracy Magalhães saiu vitorioso com um total de 1.345 votos com José Pedreira 

de Freitas em segundo lugar com 938 votos; para membros da assembléia legislativa estadual 

a UDN obteve um total de 1.496 votos, quase todos endereçados à Acioly Vieira de Andrade 

1.414 votos, o PSD obteve um total de 796 votos, o mais votado foi Antônio Brito com 529 

votos; na eleição municipal para prefeito Abelardo Vieira de Andrade (UDN) conseguiu a 

maioria com um total de 1.236 votos, com José Sales do Amaral (PSD) em segundo lugar com 

1.079 votos105.   

As eleições no município em 1958 mostram que a UDN voltou a crescer na política 

local  e  novamente  Juracy  Magalhães,  Dantas  Junior  e  Abelardo  Vieira  de  Andrade 

demonstram força eleitoral. O diferente nesta eleição foi a participação de um dos políticos 

locais concorrendo a eleição para membro da assembleia legislativa estadual Acioly Vieira de 

Andrade  obtendo  o  total  de  1.414  votos  a  maioria  absoluta  dos  votos  do  município  e 

conquistando uma diferença razoável em relação ao candidato do PSD. Assim nos podemos 

notar uma tentativa da família Vieira de Andrade de crescer politicamente, e o aumento do 

prestígio dentro do partido. A candidatura de Acioly Vieira já vinha sendo discutida pela UDN 

à algum tempo como mostra uma carta enviada por Dantas Junior ao próprio Acioly em junho 

de 1957 onde ele afirma:

1031  HIPPOLITO, Lucia.  De raposas e reformistas: o PSD e a experiência democrática brasileira, 1945-
1964. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985; p. 178.

1041  TSE, Dados estatísticos, vol.7. citado a partir de HIPPOLITO, Lucia De raposas e reformistas: o PSD e a 
experiência democrática brasileira, 1945-1964. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985 

1051  Livro nº dois para lavratura de termos, ou atas de apuração eleitoral da 82 zona. Localizada no TRE de 
Cícero Dantas.
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Tendo notícia que você pretende candidata-se a deputado estadual,  nas  próximas 
eleições, é escusado dizer-lhe que recebo com a mais viva simpatia tal resolução. 
Pelos seus serviços ao nosso partido, pela sua conduta, quer na vida pública quer na 
vida privada, enfim, pelas qualidades de caráter que possue,  e ainda levando em 
conta o grande e merecido apreço que tenho a sua pessoa, somente posso dizer-lhe 
que a U.D.N. se sentirá honrada com o seu nome entre os componentes da chapa que 
oportunamente apresentará.

Levei o fato ao senador Juracy Magalhães , e este acolheu a sua aspiração com o 
mesmo entusiasmo este seu velho amigo.106

Além disso Dantas Junior em 1955 ao indicar Acioly para um cargo na divisão de 

melhoramentos e concertos do Dep. De estradas de rodagem, já poderia ai esta preparando 

essa candidatura a deputado estadual. Renato Galvão em 1955 descreve assim este fato:

A nomeação de nosso amigo Acioly para a divisão de melhoramentos e concertos do 
Dep. de estradas de rodagem agradou sobre modo o nordeste. Esta de parabéns o 
ilustre chefe e amigo.  Bom Conselho lhe é grato por mais este esforço em prol de 
seu grande filho que consegue esta brilhante oportunidade de fazer também alguma 
coisa por sua terra.107

Dantas Neto descreve o quadro político baiano na época das eleições para governador 

em 1962 “como o de polarização entre o municipalismo interiorano, afinal vitorioso, com a 

candidatura de Antônio Lomanto Jr. e forças políticas mais implantadas nos centro urbanos do 

Estado,  reunidas em torno da candidatura de Waldir  Pires”  108.  Porém o autor  afirma que 

Lomanto Junior também obteve o apoio de: 

o vencedor teve, além de sua base municipalista original, sustentação de partidos 
rivais nos planos nacionais e locais, o PTB e a UDN. Candidato comum de Juracy e 
Jango,  foi  também apoiado pelo PR de Manoel  Novais,  por  quase toda tradição 
autonomista,  ainda reunida no PL e pelo pequeno PRP, legenda que abrigava ex-
intregalistas.109 

1061  Carta enviada por Dantas Junior à Acioly Vieira no dia 24 de junho de 1957. Localizada no CEDIC.

1071  Carta enviada por Renato Galvão à Dantas Junior no dia 06/05 de 1955. Localizada no CEDIC numero de 
chamada DJ/3df3.cp0022.

1081  DANTAS NETO, Paulo Fábio. Tradição, autocrítica e carisma :/ a política de Antonio Carlos Magalhães 
na modernização da Bahia (1954-19740. Rio de Janeiro, RJ: Rio de Janeiro: Ed. UFMG; IUPERJ, 2006.
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Assim Waldir pires teria conseguido apoio:

Já Waldir contou com o PSD, isento de dissidências formais na hora eleitoral, mas 
enfraquecidos por divergências internas e depurado por quatro anos relativamente à 
margem do governo estadual. Tentando compensar a perda de aliados eleitoralmente 
fortes, fez alianças com siglas menores (PDC,PTN,PSP), tendo também o apoio do 
PCB110.

Essa eleição obteve como resultado: Lomanto Jr.  obteve 396.051 votos, 51,6% dos 

válidos; Waldir Pires 45,9%, somando 352.428; cabendo a Aristoteles Góes, 19.300 votos, 

2,5% dos votos válidos111. Com esse resultado podemos perceber o PSD cada vez mais fraco, 

para Hippolito isso acontece principalmente pelos rachas interno no partido. 

Nas  eleições  no  município  de  Cícero  Dantas  esta  de  1962  apresenta  algumas 

contradições, mais o importante, é perda do poder político local da UDN para o PSD. As 

contradições estão no fato de no âmbito federal  fica claro a queda da UDN, para senado 

Balbino (PSD) é o mais  votado,  vencendo o até  agora imbatível  na política  local Dantas 

Junior  e para a Câmara federal  Oliveira Brito  (PSD) aparece com a maior  quantidade de 

votos. Porém no plano estadual a situação se inverte a UDN demonstra uma certa força, para 

governador Lomanto Junior sai vitorioso e para assembleia legislativa Accioly Vieira obtêm a 

maior quantidade de votos, aqui vale uma ressalva, ele sendo o único representante da cidade 

concorrendo para assembleia legislativa talvez não seja tão estranha essa vitória. 

Nas eleições municipais foi aonde veio a maior surpresa. A UDN que se manteve no 

poder da política local durante todo o período estudado nesta eleição é derrotada pelo PSD na 

figura do Padre Renato Galvão que obteve um total de 1.700 votos contra 1.557 votos do seu 

adversário udenista João Reis. Além disso pela primeira vez a UDN terá que dividir o poder 

na câmara municipal, pois cada partido conseguiu seis cadeiras.

1091  Idem, p. 162 e 163

1101  Idem, p. 163

1111  TSE. Dados Estatísticos. V. 7, 1973 citado a partir de Dantas Neto.
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Agora  cabe  a  pergunta  que  fundamenta  este  trabalho.  A vitória  de  Renato Galvão 

(PSD)  representa  uma  ruptura  destas  práticas  políticas  antes  citadas?  Ou  será  uma 

continuidade? claro com um novo partido e um novo sujeito, com o diferencial de ser padre, 

na prefeitura. O que pretendo ter demonstrado neste capitulo é a ideia que os dois partidos 

tinham mais semelhanças do que diferenças. Assim a  eleição de 1962 não representou uma 

ruptura no poder local? Representou uma reformulação da classe dominante no poder? Estas 

questões serão debatidas no próximo capítulo,  onde vamos discutir  esta eleição com mais 

profundidade.

CAPÍTULO III - RUPTURA OU CONTINUIDADE? TRAJETÓRIA POLÍTICA DO 

PADRE RENATO GALVÃO EM CÍCERO DANTAS (1945-1965)

Neste capítulo meu principal objetivo é responder ao problema central dessa pesquisa, 

na perspectiva do sujeito ao qual o problema se refere que é o Padre Renato de Andrade 

Galvão. Para isso começarei apresentando o Padre Renato Galvão, após discutirei a questão 

da igreja católica e a política e por fim a relação do padre Renato Galvão com a política no 

município de Cícero Dantas. 
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Renato  Galvão  é  natural  de  Brejões,  ao  nordeste  baiano.  Filho  do  Coronel  Pedro 

Andrade Galvão. Ingressou no seminário central da Bahia em 1932 e ordenou-se sacerdote em 

1942, assumindo a paróquia do Bom Conselho em 4 de março de 1945, como consta na ata de 

sua posse. Nesta paróquia ficou até 1964 quando se mudou para a cidade de Feira de Santana. 

Discutiremos  esses  quase  vinte  anos  que  o  padre  esteve  no  município  dando foco  a  sua 

participação e influência política. Porém para entendermos a sua participação política se faz 

necessário entender a relação da Igreja Católica, a qual ele é representante, com a política 

brasileira. 

Relação da Igreja Católica e a política brasileira

Para Alves112 a igreja católica, no período colonial e no período do império, sempre foi 

dependente do Estado que lhe dava privilégios e vantagens. Com o regime do padroado, o 

compromisso entre a coroa e a igreja, os governantes tinham o direito e o dever de administrar 

os  negócios  eclesiásticos,  sendo  suas  responsabilidades  construir  templos,  renumerar 

sacerdotes etc. Assim a autora, citando Thales de Azevedo, afirma que no Brasil neste período 

estabeleceu-se um regime de dependência completa da igreja ao estado.  

A igreja na colônia refletia a igreja da metrópole. O funcionamento das instituições se 

realizaria dentro do modelo denominado cristandade, que predominava na Europa na época da 

conquista, que foi estendida de forma modificada no Brasil. Citarei abaixo o que para Luiz 

Gonzaga são as principais características da cristandade no Brasil113.

1. através  de  diversos  documentos  oficiais,  da  metade  do  século  XV  às 
primeiras décadas do século XVI, o papado concedia a coroa portuguesa o padroado 
sobre as igrejas nas terras descobertas...

1121  ALVES, Solange Dias de Santana.  A igreja católica na Bahia: fé e política.  Dissertação apresentada ao 
programa de pós Graduação em história na Uiniversidade Federal da Bahia. 2003.

1131   LIMA, Luiz Gonzaga de Souza.  Evolução política dos católicos e da igreja no Brasil: hipóteses para 
uma interpretação. Petropolis: Editora Vozes, 1979, p. 13 e 14
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2. A coroa portuguesa, e depois o império Brasileiro, regulamentava as reuniões 
dos conselhos e simodos diocesanos.

3. A igreja brasileira dependia mais do estado do que do papado 

4. Os padres religiosos eram praticamente funcionários públicos.

5. Não existia uma organização central  da igreja,  e  faltavam-lhe estruturas  e 
recursos.

6. No campo,  a  igreja  se apoiava  e  se confundia  com o clã  das  oligarquias 
rurais.

7. Nas cidades predominavam as irmandades, organização cívica-religiosas de 
modelo europeu.

8. O estado detinha todas as possibilidades de impor à igreja uma orientação, 
mesmo em divergência com o papado...

9. No império o padroado foi transferido ao imperador Dom Pedro I, em 1827. 
O catolicismo era a religião oficial do estado...

  

No Império D. Pedro I a outorgar a constituição de 1824 garantia amplos poderes 

inclusive sobre a igreja católica, assim a medida que se fortalecia o regime monárquico se 

procurou afastar a igreja católica da Cúria Romana. 

Essas características,  que a igreja brasileira  apresenta durante  o período colonial  e 

imperial, dão ideia de uma instituição subordinada e servil. A instituição, no conjunto, estava 

perfeitamente  identificada  com  o  sistema  de  dominação  colonial.  No  ultimo  período  de 

império, grave crise política-religiosa colocou uma parte da igreja,  em contradição com o 

imperador e o estado. Essa crise contribuiu para a separação da igreja do estado.

 Essa separação ocorre em 1890 após a proclamação da república que 

Pode-se afirmar que durante os trinta primeiros anos o decreto de separação entre a 
igreja e estado promulgado em abril de 1890 foi mantido rigidamente. Por parte dos 
lideres políticos, houve um desconhecimento quase completo da ação e da presença 
da  igreja.  Dominava  o  pensamento  liberal  e  positivista.  [...]  a  igreja  católica 
preocupava-se principalmente com a sua organização e vida interna.114 

Após essa separação a igreja passou a perseguir dois objetivos principais: conquistar a 

sua  autonomia,  de  fato,  em relação  ao  estado;  modernizar-se,  conformar-se  aos  modelos 

1141  ( AZZI. 1977 a, p. 61). Citado a partir ALVES, Solange Dias de Santana. A igreja católica na Bahia: fé e 
política. Dissertação apresentada ao programa de pós Graduação em história na Uiniversidade Federal da Bahia. 
2003. 
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institucionais de acordo com a orientação romana, retorna a ser a religião oficial do estado, 

para usar suas estruturas e seus recursos. 

Desde a separação legal entre a igreja e o estado em 1891, até a metade de década de 

1910, a igreja concentrou-se no desenvolvimento institucional interno e dedicou-se menos ao 

esforço de influenciar as elites governantes. Em contraste de 1916 até 1945, lideres católicos 

se envolveram profundamente na política, tentando utilizar uma aliança com o estado para 

influenciar a sociedade.

O trabalho realizado dentro da história local é o trabalho de Marinelia Silva115 mostra 

um pouco desta  relação da igreja  e  a  política.  Marinelia  Silva discutindo a  sociedade de 

Riachão do Jacuipe afirma que tanto o padre como o coronel eram personagens investidos do 

poder  e  de  consideração  pelos  membros  da  comunidade,  pois,  ambos  partilhavam  um 

universo  dominante  nos  campos  político  e  mental,  geralmente  os  padres  e  os  coronéis 

mantinham estreitas relações de interesses na política. Afirma também que a capacidade de 

exercer  a  influência  sobre  a  população  provavelmente  foi  o  fator  que  intensificou  a 

aproximação entre os padres e os políticos.

Com a revolução de 1930 no Brasil, e a ditadura imposta por Getulio Vargas, alguns 

clérigos acreditavam que a legislação varguista realizava a doutrina social da igreja e que o 

estado novo conseguia combater os males do liberalismo e do comunismo. O catolicismo 

retorna  a  ter  relações  estreitas  com  estado,  com  o  apogeu  do  modelo  chamado  de 

neocristandade. Segundo Scott era uma forma de se lidar com a fragilidade da instituição sem 

modificar a natureza conservadora dela. Para Scott a igreja da neocristandade:

A igreja da neocristandade modernizou as estruturas institucionais, aprofundou a sua 
influencia  e  trocou  sua  aliança  primordial  com  os  proprietários  rurais  por  uma 
aliança com a burguesia urbana e com a classe media, mas sem modificar realmente 
o seu conteúdo.116 

1151  SILVA, Marinelia S. Padre não deve se meter em política? Conflitos de política e religião em Riachão do 
Jacuipe nas últimas décadas do século XX. Dissertação de mestrado UFBA, Salvador 2005.

1161  MAINWARING, Scott.  A Igreja Católica e a política no Brasil,  (1916-1985).  Sao Paulo:  Brasiliense, 
1989; p. 53.
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A igreja desejava ter de volta a relação de favorecimento do Estado que tinha antes da 

separação formal entre eles. O estado percebendo que tinha a ganhar com o apoio da igreja 

negociou alguns privilégios em troca de apoio religioso. Os governos democráticos tentaram 

conquistar o apoio da igreja através de alguns favores, mais a negociação não foi tão fácil, a 

igreja teve que mudar para manter um bom relacionamento com os governos democráticos. 

Teve que diminuir  a  ênfase na  autoridade,  na ordem e na  disciplina de  modo a 
manter-se em dia com as mudanças na política nacional [...] A sociedade se mostrava 
mais participante e mais democrática e tornava-se mais difícil para uma instituição 
que esperava representar  todas  as classes  sociais permanecer  tão hierarquizada e 
autoritária quanto fora antes. O fortalecimento dos movimentos populares também 
fez com que alguns lideres reavaliassem a missão da igreja117. 

A igreja passou de dependência orgânica (colônia e império),  para uma relação de 

“autonomia”  (1ª  e  2ª  republica),  de  apoio,  no  inicio  ao  golpe  militar,  a  uma  relação  de 

conflitividade e antagonismo com esse mesmo regime e na década de 70. Segundo Iraneidson 

Costa a Igreja Católica rompe sua aliança histórica com as classes dominantes e assume uma 

posição explícita em favor das classes exploradas. Porém segundo Scott depois de 1980 o 

Papa e o vaticano tomaram medidas para limitar as mudanças na igreja brasileira cita como 

exemplo uma carta apostólica que afirmava que a igreja não deveria se envolver em questões 

sociais,  em 1982  a  Congregação  Vaticana  do  clero  proibiu  o  envolvimento  do  clero  em 

associações  políticas  ou  em  sindicatos.  Esses  são  exemplos  das  ações  conservadoras  do 

vaticano sobre a liderança de João Paulo II.

Ao tratar essa questão procurarei apresentar dois modelos teóricos que trabalharam 

com esse problema os quais mais me aproximo. Com o objetivo de estudar a igreja enquanto 

um  partido  político  no  sentido  gramsciano  do  termo,  assim  partido  é  entendido  como 

“organismos que atuam na “elaboração e difusão das concepções de mundo, na medida em 

que elaboram essencialmente a ética e a política adequadas a elas, isto é, em que funcionam 

como ‘experimentadores’ históricos de tais concepções118” 

1171  Idem p. 55.

1181  GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere,vol. 1. Rio de Janeiro,Civilização Brasileira, 1999, p.105
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A igreja: debate teórico 

Scott119 ao abordar a igreja como uma instituição parte da idéia que qualquer exame da 

igreja e da política deve levar em consideração que a igreja é uma instituição assim, apesar de 

ter inicio na fé, a instituição ao desenvolver interesses próprios tenta defende-los:

O  objetivo  principal  de  qualquer  Igreja  é  propagar  a  sua  mensagem  religiosa. 
Todavia,  dependendo  da  percepção  que  tenha  dessa  mensagem,  pode  vir  a  se 
preocupar com a defesa de interesses tais como a sua unidade, posição: em relação 
as outras religiões, influencia na sociedade e no Estado, o numero de seus adeptos e 
sua  situação  financeira.  Quase  toda  instituição  se  preocupa  com  a  própria 
preservação muitas tratam de se expandir. Essas preocupações facilmente levam à 
adoção de métodos que são inconsistentes quanto aos objetivos iniciais120. 

A tendência de proteger os seus interesses tem que ser levado em considerarão ao 

analisar as relações da Igreja com Estado. Podemos compreender as mudanças nas instituições 

como uma tentativa de defender os seus interesses e expandir as suas influências, então a 

Igreja muda por que seus interesses a obrigam a mudanças, essa análise destaca o estudo da 

instituição propriamente dita. 

Costa121 se envolve nesta  discussão apontando alguns pesquisadores  que utilizaram 

essa perspectiva como o  filósofo Roberto Romano e aqueles que a negaram como  Michael 

Lowy. Ao questionar: a igreja teria abandonado sua posição tradicional ao lado das classes 

dominantes  e  se  transformado  em  uma  aliada  poderosa  na  luta  dos  trabalhadores?  para 

Romano a resposta seria não:

1191  MAINWARING, Scott.  A Igreja Católica e a política no Brasil,  (1916-1985).  Sao Paulo:  Brasiliense, 
1989.

1201  Idem p. 16.

1211  COSTA, Iraneidson Santos.  Que papo é esse?:  intelectuais religiosos e  classes  exploradas no brasil 
(1974-1985). Tese apresentada ao programa de pós Graduação em história na Uiniversidade Federal da Bahia. 
2007.
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As  reformas  preconizadas  pela  Igreja  tendem  a  assegurar  sua  autoridade,  fazer 
aplicar  a  legalidade  estatal,  impedir  a  desintegração  social,  definir  os  limites 
toleráveis pelos dominados em face da exploração capitalista, garantir uma classe de 
pequenos proprietários, situada entre os expropriados e os latifúndios, assegurar a 
subsistência  e  a  reprodução  da  força  de  trabalho  na  cidade  e  no  campo.  (...)  O 
programa político global do episcopado não sai do horizonte capitalista.122

Já para Lowy essa opção surge a partir de uma combinação de mudanças internas e 

externas à Igreja, e, essas mudanças foram desenvolvidas a partir da periferia em direção ao 

centro da instituição.

Porém essa abordagem reduz os objetivos da Igreja apenas à defesa da instituição, da 

sua  influencia.  Scott  destaca  que  a  depender  da  perspectiva,  do  modelo  de  igreja,  esses 

objetivos podem ser prioritários ou não, como exemplo cita a relação de proximidade com as 

elites governamentais da igreja que tinha como modelo a neocristandade, porém o modelo de 

Igreja popular aborda isso como empecilho na luta pela justiça social. Assim o autor afirma 

que a igreja é influenciada pelas mudanças na sociedade em geral, pois:

A luta política pode  fazer  com que as  identidades  sociais  e  as  ideologias  sejam 
repensadas  criando  novas  identidades  e  ideologias.  De  modo  geral,  as  práticas 
sociais e as identidades institucionais não se modificam porque surgem nova idéias, 
mas, sim, porque o conflito social leva a uma nova maneira de se compreender a 
realidade123.

Para ele se um movimento religioso acredita que sua missão exige o envolvimento 

político, os conflitos políticos afetam a sua concepção de fé. Isso mostra que a analise das 

mudanças na instituição requer um enfoque no processo político, e destaca que foi isso que 

aconteceu com a igreja católica no Brasil.

Alguns pesquisadores que abordaram este tema partindo de fundamentos do marxismo 

afirmaram que a religião alienava e que deixaria de existir em uma sociedade socialista, sem 

classes,  neste ponto de vista  a religião desempenha a  função de hegemonia para a classe 

1221   (ROMANO. 1979, p. 253-254) Citado a partir COSTA, Iraneidson Santos. Que papo é esse?: intelectuais 
religiosos e classes exploradas no brasil (1974-1985). Tese apresentada  ao programa de pós Graduação em 
história na Uiniversidade Federal da Bahia. 2007. p. 38

1231  MAINWARING, Scott.  A Igreja Católica e a política no Brasil,  (1916-1985).  Sao Paulo: Brasiliense, 
1989; p. 25.
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dominante,  está  vista  em Gramsci  como a  capacidade  de  direção  intelectual  e  moral  das 

classes subalternas pela classe dominante. 

Para Gramsci a igreja católica funcionaria como um partido, e ao analisar à “Ação 

Católica” afirma:

No século XIX o catolicismo tornou-se um partido entre outros, passou do gozo 
incontestado  de  determinados  direitos  à  defesa  deles  e  a  reivindicação  dos  que 
perdeu. Isto significa exatamente uma diminuição de sua influência na sociedade e, 
portanto,  a  necessidade  da  luta  e  de  uma  militância  mais  vigorosa.  Também  é 
verdade  que  muitos  Estados  não  lutam  mais  contra  a  Igreja,  mais  isto  porque 
pretendem servir-se dela e subordiná-las ao seu fim124.

Para Gramsci para “compreender bem a posição da igreja na sociedade moderna, é 

preciso  compreender  que  ela  estar  disposta  a  lutar  só  para  defender  as  suas  liberdades 

corporativas particulares (de Igreja como Igreja, organização eclesiástica)”125. 

Scott  discorda desta  opção apesar  de concordar  com alguns  aspectos  de escritores 

marxistas sobre a sociologia da religião como a preocupação com as formas que a igreja reage 

aos conflitos de classe e as forma como o discurso religioso afeta a consciência das classes. 

Porém discorda destes autores, pois para ele a principal preocupação destes autores são as 

classes  sociais  e  os  conflitos  de  classe.  Em contraste  o  autor  destaca  a  importância  das 

instituições enquanto agentes políticos que possuem certa autonomia em relação ao conflito 

de classes, assim a igreja e outras instituições ajudam a definir o perfil da sociedade brasileira 

e não podem ser reduzidas a uma analise de classe. Assim Scott conclui:

Considerar instituições complexas como a igreja ou as forças armadas como sendo 
expressões de uma determinada classe, simplifica a realidade ao extremo. A visão 
reducionista falha ao deixar de perceber quão fluidas podem ser as instituições ao 
passar do tempo. Elas podem defender (de maneira consciente ou não) os interesses 
de  uma  determinada  classe  durante  um  período,  mas  posteriormente  podem 
desenvolver uma ideologia institucional que desafia as posições assumidas por essa 
mesma classes126. 

1241  GRAMSCI,  Antonio.  Maquiavel,  a  politica  e  o  estado  moderno.  5.ed  Rio  de  Janeiro:  Civilizacao 
Brasileira, 1984, p. 288.

1251  Idem p. 289.

1261  MAINWARING, Scott.  A Igreja Católica e a política no Brasil,  (1916-1985).  Sao Paulo: Brasiliense, 
1989; p. 27 e 28.
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Assim como Scott também concordo com ideia de que a Igreja é uma instituição. 

Porém não vejo como retirar da analise dessa instituição a questão das classes sociais. No 

período estudado, a meu ver, a igreja Católica em Cícero Dantas, na figura do padre Renato 

Galvão e as suas relações com a hierarquia desta igreja, se comporta como um partido da 

classe dominante, no sentido gramsciano. Tentarei discutir no decorrer do trabalho se o padre 

Renato Galvão representa um intelectual orgânico desta.

Atuação política de Renato Galvão em Cícero Dantas 

Antes mesmo de chegar a paróquia Renato Galvão já fazia seu primeiro contato com 

aliado político Dantas Junior, como demonstra a carta enviada a Dantas Junior pelo Padre 

Galvão no dia 25 de fevereiro de 1945.

Nomeado recentemente pelo Exmo.Sr. Bispo Diocesano de Bonfim para reger os 
destinos espirituais da terra que guarda com carinho as cinzas sagradas do grande 
estadista que foi o ínclito Barão de Geremoabo, cumpro o grato dever de levar essa 
noticia a V. Excia. Que lindimamente  represente a nobre e tradicional família. Aos 
quatro de março próximo tomarei solene posse do novo rumos paroquial que bem 
merece o labor, a vida e o sacrifício de um coração sacerdotal. Receba V. Excia. A 
homenagem sincera de quem espera trabalhar pela terra que se honra com o nome 
aureolado de “Cícero Dantas” 127.

Atuação política do padre Renato Galvão começa ainda em 1945 com o recebimento 

de um telegrama, descrito no capítulo anterior, onde o Juiz preparador da 52 Zona eleitoral 

pede ao vigário uma lista  de 20 nomes de pessoas idôneas com objetivo de constituir  as 

seções eleitorais128.  

1271  Esta carta esta no CEDIC BA e faz parte do acervo documental de Dantas Junior.

1281  Livro I de tombo da Igreja Católica de Cícero Dantas, p. 62
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Neste mesmo ano o padre registra no livro de tombo o recebimento de um oficio do 

mesmo juiz confiando-lhe a prefeitura de Cícero Dantas, a reação do padre Renato Galvão foi 

de chamar a sua residência os dirigentes dos vários partidos e:

Manifestei meu pensamento fora e acima de partidos políticos e apresentei o nome 
do Cel. Herculano Garcia de Carvalho a substituir-me na indicação (...) em carta 
apresentei recusas formais, comuniquei minha irrestrita adesão à Cúria renunciando 
“in Toto” sem vacilar um instante sequer.129  

Após este fato o padre Renato Galvão adquiriu projeção política na sua campanha 

contra a seca. Na tentativa de diminuir os impactos desta para a população do município. 

Enviou cartas a Dantas Junior pedindo a sua ajuda e intervenção. O jornal A Tarde de 19 de 

março de 1947 traz a reportagem “A sêca no Nordeste” onde afirma que o estado executa 

obras  de  emergência  e  constrói  açudes,  afirma  que  a  cidade  de  Cícero  Dantas  sofre  as 

consequências da longa estiagem, apresenta o padre Renato Galvão como o padre que luta por 

Cícero Dantas e região adjacentes, não só o A tarde como outros jornais também noticiaram as 

atividades do padre Renato Galvão.

Ainda em 1947 o padre Renato registrou no Livro de tombo a oferta que recebera “de 

gregos e troianos” para ser candidato único nas eleições municipais, este fato já comentei no 

capitulo anterior, porém agora é importante mostrar como o padre tratou o fato.

Não alimentasse esse desejo. Política em nosso meio ainda não recebeu banho de 
civilização e democracia . praticamente é incompatível com o paroquial, longe de 
mim sacrificar alguma vitória do ministério e do apostolado com ideias de mando, 
posições, desagrados futuros campanhas partidárias130.

Até esse momento o padre Renato Galvão se nega a “entrar” na política partidária. 

Sendo que chegou em 1945 e já tivera duas possibilidades de assumir o cargo de prefeito 

municipal. 

1291  Idem p. 63

1301  Idem p. 85.
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Sobre as eleições de 1954 comenta o resultado, as vitórias de Antonio Balbino para 

governado assim como para o senado Juracy Magalhães,  e  as  vitórias  de  lima Teixeira, 

Dantas Junior e Cícero Dantas. Afirma: 

O povo sob escolher  bem o seu  prefeito  na pessoa de João Batista  de Andrade 
Souza, pela legenda da UDN herdeiro do sangue e das varias qualidades do saudoso 
Cel. Francisco Souza Andrade (Chiquinho Vieira). O M. Renato Galvão que havia 
sido  insistentemente  aclamado  como  candidato  in  lumine,  sem  constrangimento 
algum alegando razões de disciplina eclesiástica131.

Mais uma vez o padre Renato Galvão se recusou a pleitear a prefeitura do município, 

porém com uma diferença não rechaçou a ideia como nas outras vezes e mais participou da 

campanha eleitoral favorável a UDN e a família Vieira de Andrade. Ao comentar o ambiente 

político em 1954 antes do pleito eleitoral afirma: 

Acabo de regressar de M. Alverne onde realizei na tarde de hoje grande comício no 
qual  seu  nome  foi  delirantemente  aplaudido.  Lembrei  ao  povo  a  memória  do 
saudoso Cel. Chiquinho e os benefícios da política de paz que os Dantas sempre 
realizaram no nordeste. Varias adesões tenho sofrido ataques tremendos, inclusive 
ameaças e até fortes pancadas na porta altas horas da noite. Nada receio. Os ataques 
estão revoltando o povo que dia a dia se apavora e abandona os adversários. Nunca 
vi adversários tão cruéis. Descobriu-se que a empregada que despedi iria envenenar-
me.

A vitória é certa apesar de não dispormos de eleitorado novo e fui prejudicado. O 
cartório eleitoral é uma imoralidade. Desaparecem títulos novos e velhos.

O fato de N. Amparo onde quase perdeu a vida o nosso vital ... ... o Jânio. Havendo 
garantias  de  forças  federais  a  vitória  será  esmagadora.  Veja  se  consegue  forças 
federais  para  Cícero  Dantas.  Até  agora  não  houve  mortes  por  que  tenho  sido 
prudente e o Sgto. Armando cunhado de Dourado nos tem garantido. José Rofino 
não apareceu e é dúbio, soldado não é amigo de ninguém. Consta que virão forças 
federais para Pombal e Cipó. Precisamos também veja se os consegue.

Vai  o  João  Julio,  meu  amigo  e  amigo  certo  de  todas  as  horas.  Confirmo  as 
recomendações de Avelina. É um dos seus mais leais amigos. Estimo-o como irmão 
e é digno de todo amparo. O seu regresso com brevidade é uma necessidade.132

Nesta carta podemos perceber o acirramento das disputas eleitorais e as estratégias 

usadas pelos partidos políticos com objetivo de vencer a eleição. Em 1955 em carta enviada a 

1311  Livro II de tombo da Igreja Católica de Cícero Dantas; p. 53

1321  Carta enviada por padre Renato Galvão à Dantas Junior em 1954. Localizada no CEDIC.
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Dantas Junior o padre Renato deixa clara a sua posição política no momento dando apoio ao 

então eleito prefeito João Batista de Souza Andrade.

A nomeação de nosso amigo Acioly para a divisão de melhoramentos e concertos do 
Dep. De estradas de rodagem agradou sobre modo o nordeste. Esta de parabéns o 
ilustre chefe e amigo.  Bom Conselho lhe é grato por mais este esforço em prol de 
seu grande filho que consegue esta brilhante oportunidade de fazer também alguma 
coisa por sua terra.

Dr.  Dantas  de  pleno  acordo  com  o  nosso  prefeito  João  Batista  venho 
solicitar sua valiosa interferência junto ao departamento de secas para conseguir em 
ultima tentativa a permanência, por mais algum tempo, da perfuratriz. No perímetro 
urbano é inútil qualquer pesquisa. Em 1945 o então Conselho Nacional de Petróleo 
fez ligeira exploração ou sondagem no lugar denominado de lagoa vermelha 5 Km 
na rodovia C. Dantas X Pombal passou água ali em abundância. Mandei localizar e 
gostaria de aproveitar o poço como garantia.  Evitar-se-ia de futuro se voltasse a 
beber  água  de  pombal  com  35  Km.  Com  urgentes  despesas  para  o  próprio 
departamento. De vez que a perfuratriz se encontra ainda aqui seria fácil conseguir-
se logo a perfuração de um poço público em Lagoa Vermelha que servira a cidade 
que tem o tanque público distante 2 Km.

Quando  houver  oportunidade  não  se  esqueça  do  prédio  rural  da  serra 
grande.  Hoje foi  um dia de  contentamento geral.  Havia grande desentendimento 
entre  o  nosso  amigo  Aprigio  Matos,  delegado  e  o  Sgto.  Armando,  cunhado  de 
Dourado. Eram inimigos e com a nomeação, os nossos adversários procuraram tirar 
proveito. Hoje consegui reaproximá-lo durante o almoço era posse do Gecener na 
vereança estava presente o  nosso Juiz e  o  gerente do Banco  do Nordeste  de C. 
Dantas. Batista teve muita satisfação.

Reina  a  calma  os  nossos  amigo  vão  bem.  As  chuvas  do  inverno  estão 
prometendo. Batista irá fazer fecunda administração, se Deus quiser133.

Podemos identificar o padre Renato Galvão como aliado da UDN, da família Vieira de 

Andrade e de Dantas Junior. Outras cartas continuam demonstrando essa aproximação, cartas 

comentando das secas,  pedindo nomeações políticas,  comentando os pleitos eleitorais  etc. 

como demonstra um trecho desta carta datada de 1955.

Até agora D. Avelina esperava pelo Dr. Cícero e ôntem me fez acerbas queixas do 
descaso e abandono em todos os casos do município e da região da parte daquele 
parlamentar que se dizia “ uma dos homens fortes do novo governo”. Isso não me 
surpreende.  O  chefe  é  o  Sr.  mesmo,  como  sempre  afirmei,  tudo  lhe  pertence, 

1331  Carta de Renato Galvão para Dantas Junior data de 06 de maio de 1955, que esta localizada no CEDIC 
número de chamada DJ/3df3.cp0022.
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portanto,  se  reporte  as  listas  que  D.  Avelina  lhe  entregou  e  providencie  as 
nomeações.134

Porém ao comentar as eleições de 1958 o padre critica a UDN ao afirmar que o partido 

local da elite perdeu muito da sua antiga linha de compostura e seriedade:

O prefeito do mandato de 1954 e 1958 ingressou publicamente na maçonaria e sua 
família não se convence das razões da igreja em referência as penas canônicas a que 
estão em incursos os que dão seus nomes a seitas secretas (...) certo candidato a 
deputado estadual, filho da terra,  pessoalmente bom e prestinoso, descendente de 
uma família bem católica, gerado por uma santa mãe, entretanto casado civilmente 
com uma protestante e sem batizar cinco filhos  que estão sendo educados na heresia 
por não merecer um apoio declarado do vigário (...) a cresce ainda a circunstancia de 
uma pobre prefeitura que passa de tio a sobrinho e de sobrinho a tio, como cadeia de 
inventario  com  a  aprovação  apida  de  cúmplices  no  esbanjamento  das  coisas 
públicas, a ignorância do continuísmo, a miopia social e administrativa o fanatismo 
político (...)135    

Já nas  eleições  de  1958 as  coisas  mudam da água para  o  vinho.  O que antes  era 

demonstração de que o povo escolhera bem e de descendência positiva do Cel.  Francisco 

Souza Andrade, agora passa a ser visto como a ignorância do continuísmo, a miopia social e 

administrativa  e  fanatismo  político.  Os  motivos  ele  deixou  alguns  deles  claros  acima:  a 

entrada  do  então  prefeito,  João  Batista  Souza  Andrade,  a  maçonaria  e  o  fato  do  então 

candidato a deputado estadual, Acioly Vieira de Andrade, ser casado com uma protestante e 

não batizar os filhos. O que podemos afirmar a partir destas informações é que o padre Renato 

Galvão mudou de posição radicalmente em defesa da instituição,  partido,  Igreja Católica, 

passando de aliado para adversário político da família Vieira de Andrade e da UDN local. 

Identificando assim a ação de um sujeito defendendo as sua bases e posições, que se revelam 

como católico, anticomunista e elitista.

Ao defender a sua posição contrária ao registro do Partido Comunista O padre Renato 

Galvão descreve o PC como “partido político inimigo que é da democracia, dos princípios 

cristão e da tranqüilidade de nossa gente brasileira”136.

1341  Carta de Renato Galvão para Dantas Junior datada de 21/01/1955. esta localizada no CEDIC número de 
chamada DJ/3df3.cp0021.

1351  Livro II de tombo da Igreja Católica de Cícero Dantas; p. 73.
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Em 1961 o A tarde de 14 de março de 1961 trás a noticia “Inauguração do Ginasio 

Instituto  Bom-Conselho  onde  apresenta  o  padre  Renato  Galvão  como  fundador  do 

estabelecimento de ensino, que em sua homenagem foi marcado para o dia 4 de março, pois 

fazia 16 anos da posse do padre. O santinho distribuído com a programação e o convite afirma 

que este é o maior fato histórico depois da fundação da cidade, e apresenta em destaque a 

frase “tudo por um Brasil Cristão”.

Em 1962 o padre Renato Galvão se candidata a  prefeito  pelo PSD, como foi dito 

anteriormente ele venceu a eleição e o seu partido pela primeira vez conseguiu eleger um 

prefeito, além disso também pela primeira vez conseguiu igualar o número de cadeiras da 

câmara dos vereadores do município. Em carta ao Bispo Diocesano Renato Galvão justifica a 

sua candidatura, mostrando um pouco do ambiente político no município:

Depois  de  nosso  encontro  em  Curaçá,  voltei  diretamente  para  Cícero  Dantas 

disposto  realmente  a  renunciar  a  candidatura  e  afastar-se  da  região.  Procurei 

substituto e não encontrei. Vivi então o maior drama da minha vida. Dei ciência a 

todos da minha resolução de obedecer e acatar as suas ordens. A cidade ficou sem 

dormir aquela noite, em verdadeiro tumulto, fez-se tumulto entre o povo focalizando 

praticamente  a  vida  do  município.  Operários  da  rodagem  ameaçavam greves,  o 

ginásio entrou em colapso por falta de professores, a mocidade foi para as ruas e os 

ânimos  se  exaltaram (...)  temia-se  até  pela  vida  dos  meus  opositores  que  eram 

acusados de gestões junto ao bispado. Recebi representações do distrito com levas 

de  lavradores,  comissões  de  senhoras  e  verdadeira  consagração  popular.(...)  No 

intimo preferia  uma derrota já  que a  morte não vinha ao meu encontro.  (...)  foi 

exibido pelo meu concorrente um telegrama, que se diga de passagem descambou 

para  embriagues,  explorando  a  condição  de  compadre  de  V.  Excia,  em suposto 

apoio; o que jamais dei credito. (...) para dizer-lhe que me fizeram prefeito contra 

tudo e contra  todos,  até  contra  a  minha  própria  vontade,  derrubando uma velha 

oligarquia de cem anos, com latifundiários que tomaram terras dos pobres. (...) foi 

um movimento eminentemente popular, dos pequenos e dos humildes, (...) marchas 

populares foram cantadas em todas as feiras e no dia da vitória ou da minha derrota, 

de Alagoinhas até Paulo Afonso, em dez cidades, houve festas populares137.  

1361  Idem p.94

1371  Livro de tombo II da Igreja Católica de Cícero Dantas p. 96.
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 Nesta  carta  onde  justifica  a  sua  candidatura  desobedecendo  a  ordem  do  bispo 

Diocesano. Renato Galvão descreve um momento político extremamente conturbado. Afirma 

que tinha o objetivo de renunciar a candidatura, porém diante do ambiente político esta opção 

não pode se  concretizar,  afirma ter  um forte  apoio popular  chegando a  dizer  lhe fizeram 

prefeito contra tudo e contra todos, até contra a sua própria vontade, derrubando uma velha 

oligarquia de cem anos. É importante considerar que esta é a forma que o próprio Galvão 

descreve o processo, mas mesmo assim podemos tirar algumas informações importantes desta 

carta. Nela Galvão deixa claro qual foi a posição do bispo sobre sua candidatura a prefeito e 

com  isso  podemos  perceber  que  a  hierarquia  da  Igreja  Católica  foi  contrária  a  esta 

candidatura, os motivos o próprio Galvão nos aponta um caminho, apesar de negá-lo logo em 

seguida, a condição de compadre do bispo ao adversário político nesta eleição. 

Telma Antonieta descreve esse momento afirmando que o padre Renato Galvão foi 

eleito prefeito quase por unanimidade, pois, para ela, a população da cidade desejava o padre 

no poder e assim afirma que aquela eleição não teria ocorrido opressão.138

É evidente  que  se  percebe  certo  exagero  por  parte  da  autora,  pois  como vimos  a 

diferença de votos não foi tão grande assim e o cenário que próprio Galvão descreve para esta 

eleição  nega  o  fato  de  que  todos  tiveram o  privilegio  de  escolher  o  seu  candidato  sem 

opressão. Com essa caracterização e forte apelo populista o Padre Renato Galvão se despede 

da paróquia, como vigário, no dia 15 de novembro de 1962. Para assumir o cargo de prefeito 

do município de Cícero Dantas. 

Logo no inicio da gestão O jornal Feira hoje139 afirma que:

Numa  demonstração  que  será  eficiente  administrador,  o  cônego  Galvão  foi  a 
Brasília, e conseguiu, com deputados, a inclusão no orçamento da união para 1963 
de verbas no valor de 20 milhões de cruzeiros para a instalação de serviços de água e 
luz na cede do seu município. 

1381  CERQUEIRA,  Telma  Antonieta  Sousa.  Bom  conselho  dos  montes  do  Boqueirão  :  Cícero  Dantas. 
Salvador: Arco-Iris, 1989, p. 97.

1391   Essa noticia esta no jornal Feira Hoje na seção feira noite e dia, a hora da saudade do dia 29/07/1988 pag. 7.
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É importante  dizer  que  sobre a  gestão de Renato Galvão não encontramos muitas 

fontes,  por  isso  a  pouca  discussão  sobre  esta  gestão.  Espero  cumprir  esta  falta  numa 

ampliação desta pesquisa. Porém temos alguns indícios que o governo foi marcado por uma 

forte  oposição  local.  Para  começar  a  câmara  estava  dividida  meio  a  meio,  o  que 

provavelmente dificulta a aprovação dos projetos do prefeito. Sem falar no processo civil que 

o então prefeito R. G. moveu contra o vereador pela UDN F. de O. Neto. Neste processo o 

prefeito descreve o problema que teve com a oposição na câmara de vereadores que até a data 

de 04 de junho de 1964, não teria escolhido o presidente, e a calunia que o vereador F. O. 

Neto estava espalhando, dizendo que o prefeito não iria mais utilizar a câmara, iria fechá-la. 

Uma acusação dessas em uma conjuntura de 1964, no pré-golpe civil militar, poderia trazer 

complicações ao então prefeito.

A partir  de alguns  projetos  de leis  enviados  para a câmara em 1963 pelo prefeito 

Renato Andrade Galvão podemos ter uma ideia da sua administração: em 30 de abril de 1963 

se aprovou os projetos de lei que autoriza o prefeito: à assinar o convenio com a COELBA 

para a exploração do serviço de força e luz em Cícero Dantas por 25 anos; firmar convenio 

anual com o Hospital Santa Isabel ou outro estabelecimento hospitalar para a assistência aos 

indigentes; cria o serviço de administração e finanças do município. Em julho de 1963 foi 

autorizado  a  proceder  à  nomenclatura  das  ruas  da  cidade  com  objetivo  de  executar  a 

numeração; estabelece feriados municipais,  os quais  o dia da padroeira  e da fundação da 

cidade além dos dias santos, pelo menos considerados assim pela Igreja Católica, e todos os 

domingos. Estes são alguns dos projetos que estão no arquivo da câmara municipal referente 

ao ano de 1963.  

No dia 7 de abril de 1965 o padre Renato de Andrade Galvão divulgou a sua carta de 

renuncia à prefeitura municipal de Cícero Dantas, que afirma:

Tendo permanecido à frente da prefeitura por dois  anos,  lutando sucessivamente 
contra rigores de estiagem e chuvas intermitentes; tendo decretado por"duas vezes 
estado” de calamidade,pública nêste Município; a braços com profunda repercussão 
de crises nacionais na estrutura rural; sem a saúde privilegiada de outros tempos; 
seguindo prescrições   médicas,  atendendo  diretivas  de  superiores  hierárquicos  e 
apelos reiterados de familiares e amigos;  com redobradas razões de fôro íntimo, 
venho  perante  a  CÀMARA  DE  VEREADORES  renunciar  ao  mandato  que 
generosamente me foi confiado pelo PÔVO LIVRE DESTA GRANDE TERRA e 
infelizmente não posso desempenhá-lo com eficiência até ultimo dia da angustiosa 
jornada  cívica.  Sacrifiquei—me  até  o  Esgotamento  das  energias  físicas, 
aparentemente  robustas.  Encaminhei  soluções  de  problemas  fundamentais  de 
abastecimento de água na séde e no interior,  eletrificação de PAULO AFONSO, 
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saúde  e  sobretudo  educação  pública,  conforme  RELATÓRIOS,  anteriormente 
publicados.140    

Com a sua renúncia e sua ida para Feira de Santana assumiu o Sr. José de Figueiredo. 

Com esse terceiro capítulo espero ter conseguido demonstrar que em 1962 não aconteceu uma 

ruptura política em Cícero Dantas, pois como vimos no capítulo anterior os partidos não eram 

tão diferentes principalmente ao que se refere as suas bases sociais.  E como vimos neste 

capítulo o padre  Renato  Galvão sempre  se  identificou com os  udenistas  locais,  a  família 

vieira,  em 1958 ele demonstra que rachou com essa elite dominante, por razões na nossa 

hipótese ligada a questão religiosa.  Porém seus posicionamentos,  anticomunismo e elitista 

acabam aproximando-o dessas elites que aponta como oligarquias que estavam a cem anos no 

poder. 

1401  Carta de renuncia da prefeitura municipal de Cícero Dantas  do padre Renato de Andrade Galvão datada de 
07/04/1965.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com esta pesquisa, a partir das fontes e apoiado na bibliografia trabalhada, cheguei à 

hipótese que a eleição de 1962, com a vitória do padre Renato Galvão, não representou uma 

ruptura  na  política  local  no  município  de  Cícero  Dantas,  os  argumentos  que  utilizo  para 

defender esta hipótese são dois: o primeiro faz referência aos partidos União Democrática 

Nacional (UDN) e ao Partido Social Democrática (PSD), após a analise chego à conclusão de 

que entre eles existem mais semelhanças do que diferenças, principalmente ao que se refere as 

suas  bases  sociais,  pensado o nacional  onde  o primeiro  se  dividia  entre  a  zonas  urbanas 

(classes medias liberais) e nas zonas rurais (coronéis conservadores) e no segundo convive 

raposas (lideranças tradicionais, coronéis) e reformistas (lideranças mais jovens); no que diz 

respeito  a  formação  deste  partido  em  Cícero  Dantas  pude  constatar  ainda  mais  estas 

semelhanças, pois é a única forma de explicar como em uma mesma cidade dois membros da 

mesma família, até onde eu sei não existia uma cisão entre os membros desta, fazerem parte 

de dois partidos “diferentes”. Podemos pensar em uma estratégia desta família para continuar 

no poder político.  

A segunda é  referente  ao  sujeito  desta  pesquisa padre  Renato  Galvão,  que  com a 

análise das fontes pude observar sua grande aproximação com essa elite, família Vieira, que 

ele renega tanto nas eleições de 1962. Inicialmente apresentava os representantes desta família 

como sendo os herdeiros do saudoso Cel Chiquinho Vieira. Mais nas eleições de 1958 a sua 

opinião  começa  a  mudar,  os  motivos  apontados  por  ele  seria,  principalmente,  de  caráter 

religioso, agora esta mesma família passa a ser vista como uma elite latifundiária, símbolo da 

ignorância do continuísmo.

Vale a ressalva que não consegui verificar tudo aquilo que acreditava ser necessário. 

Com isso existem algumas lacunas que nesta pesquisa não tive condições de responder, como: 

o estado novo em Cícero Dantas? Analise da gestão e dos conflitos políticos durante os dois 

anos de mandato de Renato Galvão? Após 1965 Renato Galvão foi para Feira de Santana 

nesta cidade se aliou a que grupos políticos? São alguns exemplos de questões que não foram 

respondidas.
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 Espero com essa pesquisa ter contribuído para os estudos da política baiana de 1945-

1965, principalmente, ao que se refere ao interior do estado. Pois apesar de ter trabalhado com 

o foco voltado ao município de Cícero Dantas tentei mostrar as suas ligações com a história 

política estadual e nacional com objetivo de trazer mais elementos a estas. Acredito que estes 

não são fatos isolados e que ajudam na compreensão da história política do Brasil.
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