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Pesadelo 
 

Quando o muro separa uma ponte une 

Se a vingança encara o remorso pune 

Você vem me agarra, alguém vem me solta 

Você vai na marra, ela um dia volta 

 

E se a força é tua ela um dia é nossa 

Olha o muro, olha a ponte, olhe o dia de ontem chegando 

Que medo você tem de nós, olha aí 

 

Você corta um verso, eu escrevo outro 

Você me prende vivo, eu escapo morto 

 

De repente olha eu de novo 

 

Perturbando a paz, exigindo troco 

Vamos por aí eu e meu cachorro 

Olha um verso, olha o outro 

Olha o velho, olha o moço chegando 

Que medo você tem de nós, olha aí 

 

O muro caiu, olha a ponte 

Da liberdade guardiã 

O braço do Cristo, horizonte 

Abraça o dia de amanhã 

 

Olha aí... 

Olha aí... 

Olha aí... 

 

Composição: Maurício Tapajós & Paulo César Pinheiro 

 



 

 

RESUMO 
 

 

Análises sobre o golpe civil-militar de 1964, sob o ponto de vista historiográfico, tem 

preponderância das produções do sudeste-sul do país. Em sua maioria, esses trabalhos 

pensam o golpe e as razões do seu sucesso, sob uma perspectiva política e centrada no 

eixo Rio - São Paulo, relegando outros componentes que contribuíram para seu êxito em 

outras regiões do país. O objetivo desta monografia é entender o golpe civil-militar em 

Feira de Santana, Ba. Neste contexto lutas políticas entre grupos sociais feirenses, 

marcaram disputas pelo poder na cidade que reconfiguraram o esquema de político de 

Feira. Nesse sentido este trabalho esforçar-se para relacionar fatores sociais da 

sociedade feirense com a política, isto é, este trabalho segue uma perspectiva 

metodológica da história social da política. Percebeu-se que nesse período as disputas 

políticas não eram baseadas apenas por disputas políticas institucionalizadas entre 

partidos políticos, rigidamente definidos por suas bases ideológicas. Mas divergências 

sociais se somavam nas lutas políticas, como um fator importante nas definições desses 

grupos políticos, ligados por laços não apenas partidários, mas sociais. 

 

Palavras-chaves: golpe civil-militar 1964, conflitos sociais, Feira de Santana.  

 

 



 

 

ABSTRACT  
 

 

 

Analyses on the civil-military coup of 1964, under the historiographical point of view, 

has a preponderance of the productions of the south-southeast. Most of these jobs think 

the coup and the reasons for his success, from a political perspective and centered on the 

Rio - Sao Paulo, leaving other components that contributed to its success in other 

regions of the country. The purpose of this monograph is to understand the civil-military 

coup in Feira de Santana, Ba. In this context political struggles between social groups 

Feirense, marked power struggles in the city reconfigured the political scheme of the 

Fair. In that sense this work strive to relate social factors feirense society and politics, 

that is, this work follows a methodological perspective of the social history of politics. It 

was noticed that in this period political disputes were not based only institutionalized 

political disputes between political parties, rigidly defined by their ideological bases. 

But social differences added up in political struggles, as an important factor in the 

definitions of these groups, linked by ties not only partisan, but social. 

 

Keywords: civil-military coup in 1964, social conflicts, Feira de Santana 
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INTRODUÇÃO 

 

A principal tarefa do historiador não é julgar, mas 

compreender, mesmo o que temos mais dificuldade 

de compreender
1
  

 

A discussão do presente texto monográfico pauta-se na análise da repercussão 

do ―movimento civil-militar de 1964‖
2
 em Feira de Santana na temporalidade que se 

estende entre 1959-1967, período em que se acirraram conflitos sociais e disputas 

políticas na cidade. 

O objeto de estudo deste trabalho é a extensão do Golpe de 1964 a Feira de 

Santana. Este acontecimento político ocorrido nos anos sessenta no Brasil repercutiu de 

diferentes formas no cenário político brasileiro. A deposição do presidente João Goulart 

(1961-1964) através da utilização da força pelos militares e do apoio de membros da 

sociedade brasileira marcaram um novo período. O projeto do novo governo golpista 

baseava-se na construção de obras ―faraônicas‖
3
, na entrada do capital estrangeiro

4
, na 

interrupção da experiência democrática iniciada em 1945
5
, na perseguição aos 

movimentos sociais e àqueles que combatiam a Ditadura. 

 A ―Revolução democrática‖ como foi noticiada por jornais da época, 

implantou uma ditadura militar, que utilizava a imposição da força como bastão dos 

militares. Mas mesmo tendo sido os militares a aparecerem como protagonistas 

principais da ―revolução‖, eles não foram os únicos atores. Conforme mostra Dreyfuss, 

os militares faziam parte de um esquema conspiratório, iniciado nos anos 1950/60, que 

visavam o poder, onde outros setores da sociedade brasileira como empresas 

multinacionais, intelectuais, movimentos sociais, tiveram participação ativa na 

elaboração do golpe. 

A forma como o autor analisa esse fenômeno político, além de desconstruir 

uma série de interpretações sociológicas, jornalísticas e das ciência políticas 

predominantes na década de 1970/80, fornece bases metodológicas e empíricas para 

                                                           
1
 HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos. Companhia das Letras: São Paulo.1995.p.15. 

2
 DREIFYSS, René. 1964: A conquista do Estado. Petrópolis: vozes 1984. 

3
 A construção da Ponte Rio-Niteroi, Usina Hidrelétrica do Itaipu.... são exemplos dessas obras. 

4
 Boa parte dos recursos utilizados nas grandes obras foi proviniente de empréstimos, o que favoreceu o 

aumento da dívida externa do Brasil e proporcinasse um surto desenvolvimentista de curta duração 

chamado ―Milagre Econômico‖. 
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compreensão do golpe. A abordagem proposta por Dreyfuss, entende o Golpe de 1964, 

não como um fato ocorrido como consequência direta da conjuntura político-social que 

o país passava, mas como um evento político meticulosamente elaborado não só por 

militares, mas por membros da sociedade civil brasileira. Tal abordagem rompe com 

boa parte da historiografia brasileira, que via nos militares os principais protagonistas 

do Golpe e o General Olímpio Mourão Filho o grande herói ―revolucionário‖. Isso 

contribui para entender esse acontecimento como um processo histórico, articulado com 

diversas esferas do social, político e econômico.  

O enfoque metodológico deste trabalho entende a repercussão golpe de 1964 

em Feira de Santana, como um processo histórico, construído ao longo dos cinqüenta e 

concretizado no final dos anos sessenta. Assim como aconteceu em outras partes do 

país, o Golpe contou com a adesão efetiva de membros da sociedade feirense aliados 

com militares. Em Feira, no entanto, o golpe foi vivenciado de maneira distinta. Nesta 

cidade, por exemplo, esboçou-se uma intenção de resistência ao golpe e vivia-se a 

experiência da participação política dos movimentos sociais, presentes nas ruas da 

cidade. O contexto político do país e as especificidades locais mantiveram um diálogo 

próximo, tanto que foram essas relações que determinaram o novo esquema político 

para Feira de Santana, a partir de 1964. 

Essa monografia visa contribuir para estudos sobre Feira de Santana, 

entendendo o Golpe de 1964 como uns dos marcos de transformações que a cidade 

viveu no século XX.  As fontes utilizadas neste trabalho foram: Jornais (Gazeta do Povo 

e Folha do Norte), processos crimes, entrevistas, filmes. Tais documentos foram 

encontrados no Centro de Documentação de Pesquisa (CEDOC/UEFS) e nos arquivos 

particulares dos jornais Folha do Norte e Gazeta do Povo. 

No primeiro capítulo far-se-á uma breve incursão sobre a bibliografia 

discutindo interpretações de autores que frequentemente tem gerados polêmicas. A ideia 

central é mostrar como pesquisas e a discussão historiográfica, são relevantes para 

análises do golpe de 1964 em outras regiões do país. Esses trabalhos centram-se no eixo 

Rio-São Paulo como lócus de suas análises, como se em outras regiões do país esse 

evento político ocorreu da forma. Salienta-se nesse capítulo lacunas sobre o ocorrido em 

                                                                                                                                                                          
5
 Alguns autores dizem que um impactos políticos do Golpe foi interromper o crescimento dos 

movimentos sociais e da participação popular na política institucional, através de greves e manifestações 

que aumentavam em volume e conteúdo ideológico pelo Brasil. Ver.; TOLEDO, Caio. O golpe contra... 
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outras regiões do país inclusive a possibilidade de Feira se um dos focos de resistência 

na Bahia. 

No segundo capítulo o objetivo foi analisar a conjuntura política dos fatores 

que antecederam 1964. Em Feira existia uma conjuntura onde dois principais grupos 

políticos disputavam o poder na cidade: a União Democrática Nacional e o Partido 

Social Democrático, cujos membros partilhavam de rixas pessoais e políticas e algumas 

vezes apelavam para o uso da força. No entanto, grupos partidários institucionalizados 

não eram os únicos a figurarem nas disputas políticas, pois houve a participação da 

população feirense, em questões ligadas à destinação do orçamento da cidade. Nesse 

contexto também será analisado a gestão de Francisco Pinto (1962-1964) e a articulação 

desse prefeito com outros políticos como Miguel Arraes. 

No último capítulo analisam-se os desdobramentos políticos do Golpe de 1964 

em Feira de Santana. O ―comício da resistência‖, a presença do Capelão, a visita do 

secretário da Aliança para o Progresso, a relação de Chico Pinto com os movimentos 

sociais cidade, assim como o significado político do Golpe para setores da população 

brasileira serão alvo de discussão deste capítulo.  O recorte temporal vai de 1964 a 

1967, período do pós-golpe. 

 



 

CAPÍTULO I 

 

O SILÊNCIO DA HISTORIOGRAFIA SOBRE FOCOS DE RESISTÊNCIA AO 

GOLPE MILITAR 

 

 

Existe uma quantidade razoável de trabalhos acadêmicos que discutem o golpe 

de estado de 1964. Em sua maioria, destacam os motivos que levaram civis e militares a 

apelarem por um golpe, baseando-se na idéia de uma ―grande conspiração‖, da 

radicalização das esquerdas, da inércia do presidente João Goulart, assim como de uma 

interpretação, segundo a qual, o golpe de 1964 interrompeu uma experiência 

democrática de participação popular, iniciada em 1945, com o fim da Ditadura 

Varguista, o Estado Novo. 

Estes trabalhos apresentam interpretações e contribuem para entender a 

complexa rede de motivações e imbricações que culminaram com a ação prática dos 

militares, através do putsch
6
 de 1964. Centram-se no eixo Rio-São Paulo como lócus de 

análises para a interpretação do fenômeno nacional do Golpe de Estado. As análises 

feitas por esses autores contribuem para o acúmulo de trabalhos científicos sobre o 

Golpe no Brasil, mas informam pouco sobre o ocorrido em outras regiões do país que 

também se manifestaram diante do tomada do Estado por civis e militares e deu início 

Ditadura Militar brasileira. 

Este capítulo tem o objetivo de fazer uma breve incursão pela bibliografia do 

golpe, assinalando discordâncias nas interpretações do golpe e enfatizando a 

participação de outras regiões do Brasil para o entendimento desse evento. A idéia é 

perceber que, durante o período pré e pós 1964, relações políticas travadas a nível 

nacional e internacional, manteve diálogo com Feira de Santana e interpretações atuais 

sobre o assunto, não dão conta de explicar. Na tentativa de articular o nacional com o 

local, que se fará o esforço de pensar o golpe no Brasil e (relaciona-lo na medida do 

possível) em Feira de Santana. 

 

 

                                                           
6
 O termo escrito em Alemão é largamente utilizado em ciência política. Sua tradução equivale a  golpe 

de estado porque se caracteriza por uma ruptura institucional e violenta, contrariando a normalidade da lei 

e da ordem e submetendo o controle do estado a pessoas que não haviam sido legalmente designadas. Do 

alemão golpe de Estado. 
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O MOVIMENTO CIVIL-MILITAR NO BRASIL E SUA HISTORIOGRAFIA 

Nos trabalhos que serão analisados percebem-se interpretações conflitantes sobre 

os motivos e os atores envolvidos no golpe. Existe um debate acalorado sobre as 

concepções, quem orquestrou ou participou do Golpe de Estado. Entre outros, as 

divergências em torno do golpe foram travadas pelos historiadores, Marcelo Badaró, 

Caio Navarro Toledo e Jorge Ferreira. Eles tomaram como referência o clássico 

trabalho de René Dreifuss ―1964 a conquista do estado‖
7
 que é um dos principais 

trabalhos sobre o período
8
. 

René Armand Dreifuss desenvolveu pesquisas no Brasil durante a década de 

1970 onde elaborou sua tese de doutoramento. Baseou-se numa documentação existente 

no Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais e no Instituto Brasileiro de Ação 

Democrática para realizar trabalhos sobre as forças armadas, o empresariado brasileiro e 

suas relações com o golpe de estado. 

Com este trabalho Dreifuss desconstrói uma historiografia que via nos militares 

os principais protagonistas da ―revolução de 64‖
9
. Constata que eles foram parte de uma 

estratégia que unia empresários brasileiros, intelectuais, setores da classe média, 

embaixada americana, Escola Superior de Guerra, setores da Igreja Católica, sindicatos, 

movimentos sociais, etc. Os militares eram parte do complexo civil-militar que tramava 

o Golpe por volta de 1960 e mantinham contatos internacionais com o intuito de obter 

apoio militar e político para uma possível intervenção no Estado de Direito brasileiro
10

. 

As pesquisas desenvolvidas baseando-se nas informações do ―complexo 

IPES/IBAD‖ esclareceram a participação e comprovaram uma ―grande conspiração‖ de 

setores civis por trás do golpe de estado. Sua interpretação incorpora a participação dos 

civis e seu poder de mobilização, na desestruturação do governo Goulart nas vésperas 

do movimento. Com uma pesquisa meticulosamente elaborada, o autor monta um 

quadro de pessoas, instituições e um aparato militar para compreender como o golpe foi 

                                                           
7
 DREIFUSS, René Armand. 1981. 1964: a conquista do estado. Petrópolis, Vozes 

8
 Apesar de algumas vezes autores, como Jorge Ferreira, não citarem diretamente DREIFUSS, René. A 

conquista do Estado., os argumentos que utilizam são usados por Dreifuss na sua obra. 
9
 Assim foi noticiado o golpe civil-militar de 1964, por jornais da época, como uma revolução 

democrática. 
10

 Faço alusão à operação Brother Sam. Era um plano apoiado pelos Estados Unidos que visava fornecer 

apoio logístico aos golpistas com armas e combustíveis, caso setores legalistas brasileiros pretendessem 

resistir ao Golpe de Estado de 1964. Ver.: FICO, Carlos. O grande Irmão: da operação Brother Sam aos 
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conectado com a sociedade civil organizada. Empresas como a Esso, Coca-cola, 

Votorantim, escritores como Rubem Alves, organizações populares como a CAMDE 

(Campanha da mulher pela Democracia) surgem como participantes, na medida em que 

apoiaram financeira ou ideologicamente o projeto político do complexo IPES/IBAD. ―O 

ocorrido em 31 de março de 1964 não foi um mero golpe militar. Foi[...] um movimento 

civil-militar‖
11

 

Para o autor, o golpe foi uma iniciativa de classe, organizado em torno do 

complexo IPES/IBAD:  

as classes dominantes, sob a liderança do bloco multinacional e associado 

empreenderam uma campanha ideológica e político-militar em frentes 

diversas, através de uma série de instituições e organizações de classe, muitas 

das quais eram parte integrante do sistema político populista
12

 

 

Com uma leitura de classe fundamentado em conceitos gramscianos, Dreifuss, 

consegue identificar segmentos da sociedade civil que participaram, direta ou 

indiretamente do Golpe. Mostra a participação do empresariado brasileiro e 

internacional, e analisa o desenvolvimento político do complexo IPES/IBAD. Essas 

duas instituições, apesar de terem funções diferentes, eram os lugares onde à ―elite 

orgânica‖ evoluiu de um limitado grupo de divergência anti-goulart, para uma 

organização de classe. Foi nesse complexo que os interesses do ―bloco multinacional e 

associado‖, se constituíram enquanto ―partido‖ no sentido gramsciano
13

, pois os 

interesses de classe partilhados se constituíram num projeto político para a conquista do 

poder político. 

Foi dentro destes institutos de ―vanguarda de classe‖ que ideologias 

previamente desenvolvidas tornaram-se partidos
14

 e que a elite orgânica se organizou, 

com programas e objetivos para a ação da tomada do Estado. Foi por meio dessas 

organizações, que se articularam setores civis e militares através de reuniões, 

campanhas políticas e ideológicas, assim como se definiu estratégias para a ação. 

Dentro do complexo IPES/IBAD foram forjadas as estrutura civil, política e militar para 

o Golpe de Estado brasileiro. 
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Sobre essa perspectiva de que o golpe fora dado por uma classe e que ela se 

articulou meticulosamente para tomar o controle do Estado, existem controvérsias e 

notam-se omissões.  

Marcelo Mattos buscando respostas para suas pesquisas sobre o sindicalismo 

carioca (1955-1988) deparou-se com o Golpe Militar como um problema para entender 

seu objeto de pesquisa, o surgimento do ―novo sindicalismo‖ no Rio de Janeiro. Neste 

texto
15

 o autor faz um balanço historiográfico sobre o Golpe de 64 tendo como objeto de 

análise a figura do trabalhador e suas organizações durante os anos sessenta. Este texto 

visa responder a um problema: o de saber em que medida as interpretações sobre 

período contribuíram para uma ―negativização‖ da imagem do trabalhador. 

Embora não seja esse o objeto de estudo do nosso capítulo (os trabalhadores), 

Mattos aponta uma interessante crítica à historiografia que trata do golpe e mostra de 

que maneira ela legou uma imagem negativizada aos trabalhadores brasileiros. A 

historiografia, segundo o autor, acaba por construir ―uma análise da classe operária 

brasileira no negativo, caracterizada pelo que não era: não era consciente, nem 

autônoma, nem mobilizada e organizada, etc.‖
16

 em virtude da classe operária estar 

desarticulada, historiadores pregaram que o Golpe fora dado com muita facilidade, pois 

não havia condições de trabalhadores sem um nível organizacional razoável resistirem 

ao Golpe. Ao contrário dessa idéia atribuída pela literatura especializada, o autor 

observa: 

Constatei que [...] a greve ocorreu e foi tão ou mais ampla que as 

anteriormente convocadas pela intersindical. Mas de fato, foi insuficiente 

para conter o golpe, até porque, como destacou um dos principais líderes à 

época – Batistinha – ‗Não tinha porque os trabalhadores, que nunca pegou 

em arma, pegar [...]. A classe operária fez o seu papel parou o Brasil‘
17

 

 

Ao contrário do que a historiografia defendia a leitura sob perspectiva 

thompsiana do autor, interpreta que existiram momentos de resistências ao Golpe 

Militar não registrados, ou parcamente estudados. Greves, mobilizações, piquetes, 

possibilidades de articulações políticas, são momentos que podem ser interpretados 

como enfrentamento e modos de posicionamentos políticos de frações da sociedade que, 

apesar de não participarem diretamente da vida pública, lutaram com as armas que 
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tinham nas mãos. No caso específico do autor, o aumento no numero de greves de 180 

em 60 para 430 nos três primeiros anos de Goulart
18

 foi um indício de que, massas de 

trabalhadores e de outros segmentos da sociedade tomaram parte de iniciativas, que 

repercutiam em sua vida social.  

Diferente dessas interpretações, que tentavam perceber atores sociais em 

conflito, lutando por melhores condições de vida ou tomando posições frente à tomada 

do estado. Algumas teses superestimam a atuação de setores da esquerda brasileira, que 

para além de enfrentarem os golpistas, tinham projetos políticos que visavam romper 

com os limites democráticos
19

. As esquerdas, na interpretação de Ferreira, possuíam 

programas, objetivos e estratégias – cujo principal líder era Leonel Brizola – que 

visavam à convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte, composto por 

operários, camponeses, sargentos e oficiais nacionalistas. Uma vez que o congresso era 

uma instituição ultrapassada, formada por elites que não representavam o povo, o 

regime político surgia como um empecilho às reformas, estando a serviço dos 

privilégios de classe
20

. Frações da população brasileira, organizadas através do 

Comando Geral, setores da sociedade civil, ligas camponeses, sindicatos, frentes 

nacionais – que aglutinavam bancadas parlamentares – subalternos das forças armadas 

eram elementos que compunham a Frente de Mobilização Popular no Brasil do pré-64. 

Essa frente fomentava uma estratégia para o confronto, baseada em disputas políticas 

institucionalizadas, que visavam pressionar o poder oficial para implementar as 

reformas de base a todo custo, mesmo que para isso fosse derrubada a democracia. 

As reformas de base era um conjunto de reformas: tributária, educacional 

administrativa, urbana e agrária que visavam mudanças sociais e econômicas numa 

sociedade brasileira que apontava para incorporação de ideais progressistas. A 

iminência de que estas alterações poderiam ser colocadas em prática, gerou no Brasil 

um acirramento das lutas de classes e conflitos políticos, entre alas progressistas e 

conservadoras. Isso teve desdobramentos, além do sudeste do país, em Feira de Santana. 

Uma crítica feita por Jorge Ferreira é que a historiografia falhou, porque se 

preocupou em perceber as articulações da direita, ligada com as forças armadas, 
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empresariado e com conexões internacionais (uma crítica ao trabalho de Dreyfuss). Ela 

não colocou em pauta a participação ativa de diversos grupos sociais de esquerda que 

tiveram importância nos acontecimentos de março-abril de 64. Esses setores 

desenvolveram estratégias políticas, e aglutinaram frações da esquerda brasileira em 

defesa da bandeira das reformas de base. Pretendiam impor as reformas sociais que o 

país precisava uma vez que, as distâncias entre ricos e pobres se tornavam cada vez 

mais nítidas, em virtude dos sucessivos arrochos salariais, recessões, secas no Nordeste, 

inflações e cobranças de impostos desproporcionais com a renda dos trabalhadores 

brasileiros. Esses segmentos, para o autor, tiveram um mérito fundamental para o 

processo de radicalização das lutas políticas que resultaram no Golpe civil-militar na 

virada de 31 de março para 1º de abril de 1964 
21

. 

Essa tese da radicalização das esquerdas
22

 defendida por Ferreira sustenta a 

hipótese de que setores da esquerda tinham estratégias de lutas políticas, que visavam, 

para impor as reformas sociais, a derrubada da democracia através de um golpe, que 

instituía uma nova assembléia constituinte.  Como dito anteriormente essa assembléia 

seria composta por ―legítimos‖ representantes do povo brasileiro. Jorge Ferreira toma 

como objeto de análise os discursos inflamados de Leonel Brizola e faz disso um dos 

elementos para compor sua análise, sobre os projetos ―golpistas‖ dos setores 

progressistas. A abordagem do autor coloca em igualdade forças sociais antagônicas, 

com mecanismos de intervenção na sociedade completamente distintos. Invertendo os 

papéis, sua análise leva a crer que se a direita não reagisse a crescente radicalização das 

esquerdas, eles dissolveriam o congresso e colocaria em práticas seus projetos políticos, 

principalmente as reformas de base. 

Toledo mostra em nota que a convocação da constituinte existiu enquanto 

palavra de ordem dentro dos discursos, assim como a possibilidade de reeleição de 

Goulart, assim: 

 

No comício[pelas reformas de base, realizada em 13 de março de 64], uma 

das dezenas de palavras de ordem pedia a reeleição de Goulart; outra, a 

reforma constitucional com Jango no governo. Luiz Carlos Prestes (PCB) e 

outras lideranças nacionalistas, entusiasmados com o discurso de Goulart e 

com a repercussão do comício, cogitaram num primeiro momento, da 

hipótese de uma ―constituição com Goulart‖. No entanto, no Suplemento 
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especial de Novos Rumos (27 mar. A 2 abr. 1964), órgão oficial do PCB, 

―Teses para Discurssão‖, nada se encontra sobre essa controvertida palavra 

de ordem. As reformas da Constituição que eram propugnadas nas teses 

visavam viabilizar a reforma agrária, o voto dos analfabetos, a legalização 

do PCB etc. 

 

Para analisar o período, Ferreira trabalhou principalmente com o Panfleto, 

última hora e correio da manhã, todos periódicos de circulação nacional e alguns deles 

fechado depois do golpe. Excetuando-se uma passagem em que faz menção ao jornal 

Novos Rumos
23

, o autor não trabalha muito com o periódico para analisar o imaginário 

trabalhista da época. Esse jornal, órgão oficial do Partido Comunista Brasileiro, tinha 

um cunho político e definia estratégias e programas da organização. Vale ressaltar que 

membros do PCB no período estavam dissolvidos em várias organizações
24

, sindicatos, 

movimentos sociais e setores das forças armadas se utilizavam dessas publicações 

partidárias para definirem formas de ação dentro dos lugares onde estavam inseridos. 

Esta fonte poderia ser analisada mais detidamente por Jorge Ferreira, e mostrar que as 

esquerdas não mantinham táticas, nem estratégias políticas que visasse romper com a 

democracia. O que queriam era agir dentro dos limites democráticos incorporando as 

demandas da sociedade. 

A leitura feita por Jorge Ferreira, amparada na tese da radicalização das 

esquerdas, ratifica uma idéia presente no texto de Elio Gaspari. Para o jornalista: 

 
Havia dois golpes em marcha. O de Jango viria amparado no dispositivo 

militar e nas bases sindicais, que cairiam sobre o congresso, obrigando-o a 

aprovar um pacote de reformas e a mudança das regras do jogo da sucessão 

presidencial [...] A árvore do regime estava caindo, tratava-se de empurra-lo 

para esquerda ou para a direita.
25

 

 

Na visão desse autor existia uma equiparação das forças políticas, sociais, 

ideológicas, organizacionais, que igualava direita e esquerda. Eram forças que 

tramavam assaltar o Estado e colocar em prática seus projetos políticos. De todo modo à 

democracia brasileira, ou na metáfora de Gaspari  ―a árvore do regime‖, estava fadada a 

ser derrubada. Interpretações como essa ―contribuem para atenuar as responsabilidades 
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dos militares e da direita civil pela supressão da democracia política em 1964‖
26

. O 

autor ―iguala arbitrariamente as partes em confronto e pronuncia-se por uma delas, ao 

explicar o golpe como reação militar compreensível ―
27

. O texto do jornalista atrelado 

com essa ideia da radicalização política reforça a tese do contragolpe preventivo, onde o 

Golpe da direita aconteceu por receio de que a esquerda o fizesse antes. 

Os grupos sociais, como os trabalhadores, que aparecem superestimados em 

Ferreira
28

 desaparecem por completo em Gaspari. Esses setores que cresciam em 

organizações, através de sindicatos, associações e frentes diversas, sujeitos que 

povoavam as manifestações recorrentes da década de 1950/1960 tornaram-se invisíveis 

na leitura do jornalista. As massas, para o autor, não participavam da vida política 

institucional, das tomadas de decisões. Tão trivial, quanto o jornalista, seria se 

analisássemos o golpe em Feira de Santana, desconsiderando o fato de haver nesta 

cidade frações da sociedade organizadas. Por meio de associações de bairros e 

sindicatos, como a dos metalúrgicos, fumageiros, construção civil, etc a população 

participava da vida política da cidade, através de mobilizações, levantes, invasão de 

assembléias legislativa municipal e se mostravam como atores, cujas ações repercutiam 

no conjunto da vida social e política da cidade. 

Esses grupos se constituíram na cidade com uma força social relevante em 

1960, tanto contra quanto a favor do golpe. Quando invadiram a Câmara Municipal de 

Feira para exigirem a votação de um orçamento que incluía a construção de um ginásio 

público na cidade, ou quando, nos primeiros dias de abril de 64, agrupados, setores da 

população feirense, sob chuva torrencial, realizaram a ―Marcha da Família Feirense com 

Deus pela Democracia‖ contando com cerca de 30 mil pessoas
29

.  

A participação da sociedade organizada do pré-64 não deve ser vista como 

radicalizada, podendo incorrer numa idéia de que as esquerdas ameaçavam golpear o 

Estado, tal como acreditavam a direita civil e militar da época. Ela não foi ―radical‖ 

como os militares, pegando em armas e implantando uma ditadura. Pelo contrário, o que 

se presenciava na sociedade brasileira, e feirense, era um acirramento das lutas de 
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classe, que colocava a população organizada em cena, não como meros telespectadores 

bestializados, mas como partícipes do processo, sujeitos sociais, que encampavam 

bandeiras de lutas, como das reformas, dentro dos limites democráticos, reivindicando 

decisões importantes para o país. 

Sob uma onda de ampla mobilização política das classes populares, crise 

econômico-financeira e constantes crises políticos institucionais – e o parlemantarismo 

foi uma dessas – as elites dominantes viam como baderna, anarquia ou subversão
30

 

movimentos de massas nas ruas do país e de Feira. O que aconteceu em 1964, na visão 

Florestan Fernandes e endossada por Toledo foi: 

 
O que se procurava impedir era a transição de uma democracia restrita para 

democracia de participação ampliada [...] que ameaçava o inicio da 

consolidação de um regime democrático-burguês, no qual vários setores das 

classes trabalhadores (mesmo de massas populares mais ou menos 

marginalizadas, no campo e na cidade) contavam com o crescente espaço 

político
31

 

 

O movimento civil-militar de abril/março de 64 ocorreu para barrar a 

possibilidade de mudanças profundas na sociedade brasileira pregada pelas bandeiras 

das reformas de base, através de uma democracia de participação ampliada. Resultou 

ainda numa interrupção da democracia burguesa, nascida com o fim da ditadura do 

Estado Novo. A idéia central do texto de Toledo torna-se complexa, pelo esforço de 

entender a natureza e o significado político do golpe que foi dirigido a sujeitos sociais 

em luta. Ele estagnou as reivindicações políticas que visavam um alagamento 

democrático, como o direito do voto dos analfabetos, direito dos setores subalternos das 

forças armadas postularem cargos eletivos e a legalidade do Partido Comunista. Sua 

ação foi estratégica e suspendeu o andamento de reformas sociais, pela qual o país 

precisaria passar. 

Sobre a natureza do golpe e do seu significado político e reacionário, parece 

haver convergências entre este estudo e a idéia presente em Toledo. No entanto, 

divergência existe com relação a idéia da radicalização política, pois utiliza os mesmos 

argumentos dos golpistas de abril.  
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Algo que ainda carece de mais investigações na historiografia é o registro de 

focos de resistências que existiram mesmo sendo elas vencidas no pós-golpe, como 

percebeu Matos em seus estudos sobre do sindicalismo. É necessário percebe-los não 

para uma redenção dos setores progressistas, mas retirar seu sentido histórico e a 

complexidade das lutas vivenciadas no período.  

Assim como Marcelo Mattos percebeu trabalhadores no Rio de Janeiro se 

organizando através de greves, nesta cidade do Nordeste também se esboçou resistir ao 

golpe. ―O comício da resistência‖ – de que trataremos no capitulo seguinte – foi levado 

aos autos falantes pelo carro de som da prefeitura, em abril de 1964 e de imediato 

Francisco Pinto, prefeito da cidade, junto com outras lideranças
32

, cogitou invadir o tiro 

de guerra com a ajuda da guarda municipal para munir a população com armas. Mas a 

saída de Jango do palácio do Catete para o Rio Grande do Sul desestimulou as 

lideranças feirenses e enfraqueceu o movimento de resistência, possibilitando que Chico 

Pinto, por meio de uma solicitação de Juracy Magalhães
33

 ao chefe do Estado-Maior do 

exercito Castelo Branco, fosse deposto, após votação do impeachment. 

Em torno disso gira uma série de questões. Dentre elas a necessidade de 

perceber de que maneira foi vivido o Golpe em Feira de Santana, quais setores atingiu e 

compreender seu caráter. A cidade vivia uma dinâmica política particular e articulada 

com as decisões nacionais. A cassação de Francisco Pinto em abril de 1964, não foi o 

resultado direto da deposição de Jango; foi mediada por influentes políticos baianos, 

insatisfação de grupos políticos conservadores com a administração ―pintista‖ e 

conexões políticas nacionais. 

A participação efetiva de trabalhadores feirenses se dava por meio de 

assembléias públicas e passeatas, estimuladas, principalmente pelo prefeito ―Chico 

Pinto‖. O golpe teve um impacto de refrear a participação popular. Nas palavras de 

Sinval Galeão, militante da Frente de Mobilização Popular em Feira e engajado com os 

movimentos sociais do período na cidade: 
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Naquela época [...]Havia uma participação geral da sociedade em todos os 

movimentos, em todas as lutas[...] E justamente com o golpe isso tudo foi 

por água a baixo.
34

 

 

Além de desestruturar os setores populares e impedir uma participação 

democrática efetiva da população brasileira, o golpe serviu para retirar lideranças 

políticas importantes. A saída de grupos progressistas do poder no pós-64, retomou uma 

política, desenvolvida em Feira de Santana ao longo da década de 50, que privilegiava 

as classes dominantes, e se esforçava para modernizar a urbe e mudar o foco da 

economia feirense de agro-mercantil para o comércio e a indústria
35

. Ele possibilitou a 

continuidade de grupos políticos que almejavam colocar Feira nos rumos do 

―progresso‖, e retirou das ruas e da cena política setores populares. 

O MOVIMENTO CIVIL- MILITAR NA BAHIA E EM FEIRA DE SANTANA. 

Faltam trabalhos de fôlego que insira a Bahia e seus municípios no cenário do 

Golpe para a historiografia nacional
36

. Alguns artigos, normalmente publicados em 

periódicos de grande circulação no Estado, merecem destaque, por focarem o Golpe de 

Estado como objeto de análise. Dentre eles destacam-se ―O Golpe de Estado de 1964 na 

Bahia‖
37

 de Muniz Ferreira e ―Quebra da casca do ovo: elite baiana e a obra do Golpe 

de 1964‖
38

 de Paulo Dantas Neto. 

O texto de Muniz Ferreira tem como objeto de análise o Golpe de Estado de 64 

sob uma perspectiva de inseri a Bahia no mapa da resistência anti-ditatorial. Ele analisa 

que, assim como foi percebido em todo o território nacional, o putsch civil-militar de 

março/abril de 64 funcionou como divisor de águas, que atraiu para setores da direita 

civil e segmentos mais conservadores e antidemocráticos para os governos atrelados ao 

regime militar. Ao passo que mobilizou setores democráticos, progressistas e 

reformadores da sociedade brasileira e baiana contra a ditadura imposta neste ano. A 

Bahia (ele analisa mais detidamente a cidade de Salvador neste contexto) experimentou 
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uma movimentação civil-militar que pode ser percebida através de várias organizações 

de que se manifestaram contra as reformas de base e o comunismo ateu.
39

 

O CAMDE (Campanha da Mulher pela Democracia), por exemplo, eram 

grupos de mulheres anticomunistas, com ramificação na capital da Bahia. Elas tiveram 

papel importante na desestabilização do governo Goulart em Salvador e realizara 

panfletagem nos domicílios soteropolitanos, chamando as famílias para combater o 

inimigo comunista que era a negação da justiça, liberdade e da paz.
40

. 

Ferreira trata de mapear as coligações da direita civil e também dos 

parlamentares que apoiavam e se reagruparam no poder baiano do período. O Golpe na 

Bahia envolveu articulações partidárias singulares, como a coligação do PTB com a 

UDN baiana no pleito de 1962 que deu a vitória a Lomanto Jr.; assim como depôs dois 

prefeitos das duas principais cidades baianas filiados ao partido ―fiador da democracia 

brasileira‖
41

 ,o PSD. José Pedral Sampaio, prefeito de Vitória da Conquista e Francisco 

Pinto de Feira de Santana, apesar de esboçarem algum nível de resistência e estarem 

coligados com um partido de tradição oligárquica acabaram sendo depostos.  

Aspectos relevantes da política baiana também são abordados com o texto de 

Paulo Dantas Neto. Ele tenta explicar de que modo as elites baianas se organizaram, no 

governo ―pelego‖
42

 de Lomanto Junior, no pós-64 para implantar a modernização 

conservadora na Bahia. A permanência de Junior no Governo se deu porque, 

os políticos ―revolucionários‖ [...] entenderam que não era caso de depor 

Lomanto Jr. e se articularam, com êxito, para disso convencerem os 

militares. O governador era popular, sendo inconveniente, além de 

desnecessário, confrontar o senso político comum, devendo-se usar a 

ocasião para oferecer-lhe, como tábua de salvação, a canga que se lhe vinha 

tentando infligir sem sucesso
43

 

 

Depois do Golpe, membros das elites baianas se organizaram na administração 

do governo estadual, como técnico-empresários, dentro de um novo secretariado. Isto é, 
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 DANTAS NETO, Paulo Fábio. ―Quebra da casca do ovo: elite baiana e a obra do Golpe de 1964‖. 

<http://www.fundaj.gov.br/licitacao/observa_bahia_01.pdf>. 
39

 O golpe de estado [....] p. 14 . 
40

 Id.ib., pp. 6 
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 HIPPOLITO, Lúcia. De Raposas e Reformistas: o PSD e a experiência democrática brasileira (1945-

64). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 
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 Este termo é comumente utilizado por sindicalistas para apontar aquele que ao mesmo tempo milita a 

favor dos interesses dos seus pares e também apóia o segmento que o reprimi ou pode vim a provocar-lhe 

retaliações. Muniz Ferreira preferiu utilizar o termo ―algodão entre critstais‖ pg. 3 para substantivar a 

política de conciliação de Lomanto Junior, em torno de udenistas e petebistas. 
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 DANTAS, Paulo Fábio. Quebra da casca do ovo: A elite baiana e a obra do golpe 1964. p. 5. 
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ele percebe que também na Bahia existiram empresários dispostos a colocar em prática 

um desenvolvimento industrial visto no sudeste, tendo o Estado com um papel 

empreendedor do desenvolvimento baiano. 

Feira de Santana conferiu continuidade e êxito aos setores conservadores e 

ligados aos interesses econômicos e modernizantes
44

. Desde 50 crescia na cidade, assim 

como no país, os movimentos sociais urbanos e rurais, organizados em torno de 

sindicatos notadamente ligados ao ilegal Partido Comunista. O momento em que eles 

atingiram relevância política, no sentido de luta por direitos, foi durante a gestão de 

Pinto. Durante esse mesmo período grupos políticos ligados a UDN, se perpetuavam no 

poder. A eleição de Francisco Pinto interrompeu uma política conservadora, e trouxe o 

povo para governar, junto com o prefeito
45

. No entanto, com cerca de um ano de gestão, 

os grupos que perderam em 1962, voltam ao poder, apoiando os militares e o Golpe 

civil-militar de 1964.  

A gestão pintista a frente do governo feirense proporcionou à cidade avanços 

sociais e administrativos importantes. O putsh foi uma interrupção no crescimento das 

organizações dos trabalhadores e dos setores progressistas que desejavam implantar no 

município as demandas que a população almejava. Varias movimentações sociais 

reivindicando alterações das taxas tributárias pelo governo de Estado e a necessidade da 

população no acesso a educação pública eram marcas de participação popular 

Claro que governos progressistas, como o de Pinto, causavam irritação a direita 

udenista que não compactuavam com essa perspectiva política. Ver o povo invadindo a 

Câmara de Vereadores
46

 da cidade, era um sinal de anarquismo
47

 que setores 

conservadores da cidade discordavam e não percebiam nestas atitudes, o pleno exercício 

do direito democrático. O Golpe significou uma volta de políticos que derrotados em 

1962, viram a oportunidade política e ideológica de implantarem seus projetos políticos 
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Id.ib. pp.2 
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 O slogan de Pinto era ―Chico Pinto no poder é o povo governando‖ 
46

 Faço referência ao Quebra-Quebra da Câmara dos Vereadores em dezembro de 1963. Neste evento, 

estudantes invadiram a câmara no dia da votação de um financiamento para construção de um ginásio 

escolar. A construção do ginásio significava o acesso ao segundo grau da população pobre, pois só tinha 

apenas uma escola do tipo, e era particular, pertencente ao deputado estadual em 1963, Áureo Filho. 

Protelado por várias vezes a votação do orçamento necessário para a construção, setores da população se 

revoltaram, durante da gestão de Pinto. Trataremos disso no Capítulo II. Ver: SANTOS, Ana Maria 

Fontes dos. O ginásio municipal no centro das lutas populares em Feira de Santana (1963-1964). 

Sitientibus : Revista da Universidade Estadual de Feira de Santana, n. 24, jan./jun. 2001, p. 31-44. 
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 Moção de repúdio da câmara de vereadores de Feira de Santana ao governo Pinto. 04/04/1964 
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sem a intervenção da população organizada da cidade, desestabilizada após o 

impeachemant de Pinto.  

Em Feira de Santana, lugar onde caminhava a restrita democracia de 45 

operavam forças nacionais que também barraram as reformas de base e o crescimento 

dos trabalhadores e de alas progressistas, enquanto força social. A derrocada de Jango e 

sua opção por não resistir, fizeram com que a UDN feirense, ligada a Juracy Magalhães, 

fizesse os contatos necessários para depor Pinto e substituí-lo pelo presidente da 

câmara, o udenista Joselito Amorim.  

 



 

CAPÍTULO II 

“ANARQUIA”, “SUBVERSÃO”: O PRÉ-GOLPE EM FEIRA DE SANTANA E A 

GESTÃO DE FRANCISCO PINTO (1962-64) 

 

O objetivo desse capítulo é analisar a conjuntura política feirense no pré-1964 e 

enfatizar os conflitos sociais e políticos da cidade. A conjuntura nacional teve 

repercussão na confluência dos acontecimentos que levariam Francisco Pinto a ser 

deposto em 1964, mas este não foi o fator para o desfecho, pois, conchavos políticos 

nacionais, aliados aos interesses políticos feirenses, deram a tônica na definição de 

posições políticas nesta cidade. 

Os anos que antecederam o Golpe civil-militar de 1964 foi um período crucial 

para deposição do governo Goulart. Seu ingresso na presidência da república, pela via 

parlamentarista, marcou uma posição de ataque das classes dominantes brasileiras 

contra o seu governo no decorrer dos anos sessenta. Neste período, Jango incorporou 

demandas sociais, as reformas de base, como metas do seu governo e redefiniu, por 

pressão de setores organizados da sociedade brasileira, uma opção por um 

desenvolvimento capitalista ―humano e patriótico‖
48

 . 

No entanto, o desenvolvimento das organizações populares e o teor político de 

suas reivindicações assustaram as classes dominantes que, não enxergavam nessas 

mobilizações o exercício da democracia. Desde a redemocratização de 1945 o Brasil viu 

crescer lutas sociais, desigualdades sociais e índices inflacionários, além de secas e 

problemas no abastecimento de alimentos, principalmente, no Nordeste. Organizações 

de trabalhadores cresciam no país e, mesmo na ilegalidade, o Partido Comunista 

Brasileiro atuava em várias delas. 

Em Feira de Santana o acirramento das lutas e das desigualdades sociais, o 

abrupto crescimento da população urbana
49

, fazia da cidade um local onde se 

articulavam problemas típicos de outras regiões do país com aspectos políticos 

interioranos. Perseguições políticas, práticas coronelísticas, ameaças de morte, alianças 

políticas-partidárias, apadrinhamentos, patrimonialismo eram algumas das 

particularidades do comportamento político da época. 
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ENTRE JORNAIS, FAMÍLIA E POLÍTICA: UM POUCO DA HISTÓRIA DOS 

JORNAIS GAZETA DO POVO E FOLHA DO NORTE. 

Permanece em Feira de Santana do século XXI, um sentimento de progresso 

ilimitado, de um caminho natural para ―Feira de Santana [ser uma] cidade princesa‖
50

. 

Como num ―destino manifesto‖
51

, a cidade teria uma ―vocação natural‖, por causa de 

sua localização, para o desenvolvimento de uma cidade comercial.  A ―princesa do 

sertão‖, como foi batizada por Rui Barbosa, seria um lugar destinado a seguir um tipo 

de desenvolvimento econômico livre de qualquer conflito. O autor, apesar de estudar o 

final do XIX e as primeiras décadas do século XX, lembra que:  

a história idealizada, com eleição de alguns mitos em torno dos quais a 

cidade se movimentaria dialogicamente, projeta a Feira de Santana não 

como resultado de diversas experiências de lutas e conflitos, mas como um 

tranqüilo desenvolver de uma cidade marcada para crescer
52

 

 

A década de 1960 em Feira Santana se torna ilustrativa para perceber que a 

história da cidade foi marcada por experiências de lutas e conflitos. Duas correntes 

políticas merecem destaque: A União Democrática Nacional (UDN) e o Partido Social 

Democrático (PSD). Durante o período, as duas organizações reuniram sujeitos que 

mantinham laços familiares, pessoais ou de convivência com líderes políticos locais e 

nacionais. São divergências políticas, nem sempre movidas por razões ideológicas, que 

motivaram o embate entre as facções.  

O que possibilita analisar esses embates em Feira de Santana são 

posicionamentos e direções de dois importantes jornais do período: o Folha do Norte e 

o Gazeta do Povo. Com o crescimento do apelo ao eleitorado com o intuito de formar 

uma opinião pública, esses jornais além de divulgarem notícias, também faziam parte de 

estratégias políticas de crítica e propaganda aos seus grupos sociais opositores. Para um 

interlocutor da época, a propaganda política aparecia, no período da redemocratização, 
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 Faço referência ao slogan da atual prefeitura de Feira de Santana, cuja gestão é do prefeituo Tarcisio 

Pimenta  (DEM). Nesse slogan aparece um nome dado por Ruy Barbosa em uma de suas visitas a cidade. 

Curioso é que apesar de ser um republicano, Barbosa apelida Feira como sendo uma ―cidade princesa‖, 

ou seja, adjetiva Feira com um título nobiliárquico de cujas posições monárquicas, foi discordante. Isso 

também mostra um conteúdo arcaico e monárquico do slogan. Disponível em: www.pmfs.gov.ba.gov.br  
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como uma nova arma de guerra na luta partidária e tinha uma força de coerção social 

irresistível
53

. 

A motivação da fundação do jornal Folha do Norte, como aponta Oliveira, foi 

política: 

certamente como resposta a ação do governo municipal na construção de um 

órgão e em função do fechamento dos dois jornais independentes da cidade, 

ou seja, O propulsor e O progresso aparece em 17/ago/1909 o jornal Folha 

do Norte
54

  

O jornal do governo municipal, a que se refere o autor, era chamado O 

Município, órgão oficial do poder municipal. Ele foi utilizado como uma arma na luta 

contra a oposição do governo do coronel Abdom de Abreu que, em 1907 tomou posse 

na Intendência Municipal com o auxílio de tropas e correligionários armados
55

. O 

Município foi usado como instrumento de defesa do Intendente em meio a um confronto 

generalizado da política local, no qual, envolvia outro antigo intendente, o coronel Tito 

Ruy Bacellar
56

.  

O Folha do Norte
57

 surgiu para fazer frente ao jornal O Município, numa disputa 

na qual já se haviam usado a força bélica. Os jornais no período da República Velha 

eram ―armas‖ nas disputas políticas feirenses entre membros da elite feirense – coronéis 

oligarcas e pecuaristas – que disputavam posições políticas na cidade. 

O Folha do Norte foi, portanto, um jornal cuja fundação motivou-se pelo debate 

político na defesa de proposições de um coronel local. Depois da morte de Tito Ruy 

Bacellar, os irmãos Arnold, Dálvaro e Raul Silva que trabalhavam em suas oficinas 

tipográficas e na editoração, assumiram a propriedade e a redação do periódico
58

. Com a 

propriedade do jornal, formavam-se dessa família a partir da década de 1930, figuras 

políticas que se projetaram nos cenários políticos locais e nacionais
59

.  
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 SAMPAIO, Nelson de Souza. O Diálogo democrático na Bahia. Ático na Bahia. Revista Brasileiro de 

Estudos Políticos: Livraria da Revista Forense, Rio de Janeiro.p. 19. 
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 Do empório a [...]Op.Cit.p.65. 
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 Do empório a [...]Op.Cit.p.62-65. 
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 Desde esse período três irmãos trabalhavam na redação do Folha do Norte: Raul, Dálvaro e Arnold 

Silva. Serão eles que a partir da década de 1930 assumem a direção e propriedade do períodico que até 
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 Segundo reportagem do jornal Folha do Norte de 17/09/2006, na reportagem ― Um pouco da história 

dos jornais de Feira‖, o jornal Folha do Norte foi arrematado em leilão público pelos irmãos, depois da 

morte do Coronel Tito Ruy Bacellar que não deixou herdeiros. 
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 Hugo Silva, filho de Dálvaro, assim como suas irmãos ocuparam importantes cargos políticos, tanto na 

vereança como através de cargos na policia (José Luiz Navarro, irmão de Hugo Silva foi delegado de 
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Desde o início do século XX, o Folha da Norte se constituiu na representação 

dos interesses de um grupo social que disputava poderes políticos-institucionais. Mas, 

outro jornail lhe faria oposição e tentava de alguma forma se estabelecer como veículo 

de informação ou como instrumentos de grupos sociais que pretendiam disputar cargos 

eletivos na cidade
60

.  O Folha do Norte ao longo dos seus cem anos viu cerca de 60 

jornais serem fundados. Dentre esses, destacam-se o Gazeta do Povo que teve sua 

primeira edição em 1959 e a última em 1964.  

Fonte ainda inexplorada pela historiografia feirense, o jornal Gazeta do Povo 

surgiu em 1959, fundado por Eduardo Fróes da Mota, Osvaldo Galeão e J.M. Jandiraba. 

Apesar de não deixar explicito principalmente nas diretrizes da primeira edição do 

jornal
61

, o hebdomadário definia-se enquanto um ―jornal político sob orientação do 

PSD‖
62

. Circulou apenas por seis anos, quando foi fechado pelo regime militar em 1964. 

DISPUTAS POLÍTICO-INSTITUCIONAIS POR TRÁS DAS TIPOGRAFIAS 

FEIRENSES 

 

Historicamente existiu uma intencionalidade política na fundação de jornais. 

Investimentos da iniciativa privada, eles foram fundados por pessoas de prestígio 

                                                                                                                                                                          

polícia na Gestão de Arnold) e cargos de secretaria. Arnold Silva foi um desses exemplos. Foi prefeito e 

um dos deputados da constituinte de 1945. Ver: Um pouco da história dos jornais de Feira. Folha do 

Norte 17/set/2006. Edição especial de 97 anos. 
60

 Baseio-me em um levantamento feito pelo pesquisador feirense Carlos Mello, que catalogou cerca de 

117 títulos de jornais feirenses desde o século XVIII até o início do século XXI. Ver: Um pouco da 

história dos jornais de Feira. Folha do Norte 17/set/2006. Edição especial de 97 anos. 
61

 A primeira edição do jornal edifica um ―vulto‖ chamado Agostinho Fróes da Motta, pai de Eduardo 

fróes da Motta, pela passagem dos 103º aniversário de nascimento. Ver.: Gazeta do Povo de 03/mai/1959.  
62

 Esta informação esta na capa da encadernação do Gazeta do Povo, onde constam algumas informações 

suscintas sobre o jornal. 

Figura 1: Fonte: GAMA, Raimundo(cood.). Memória Fotográfica de Feira de Santana. Feira de Santana: Fundação Cultural de Feira 

de Santana,1974. Da esquerda para direita: Arnold Ferreira da Silva, Raul Ferreira da Silva e Dálvaro Ferreira da Silva.  
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econômico e político
63

, com a finalidade de reforçar projetos políticos e disputar 

espaços no poder público. Mesmo ―nascendo para a notícia, com a intenção de 

sobretudo dar ao povo oportunidade de estar melhormente informado dos fatos‖, os 

periódicos continham conteúdos políticos – de crítica ou exaltação aos poderes públicos 

municipais - e de politização de segmentos da sociedade feirense. O jornal parecia 

dirigido à um público específico: 

Sem pretensões outras que a de formar na vanguarda dos que se 

compromissaram, quer por nascimento, quer por residência, em movimentar 

os nossos problemas, indicando soluções ou resolvendo-os, buscamos 

diretrizes de trabalhos, inspiradas nos que sempre pensaram numa Feira 

livre, numa cidade culta, numa coletividade progressista, num povo 

humanitário e ordeiro.
 64

 

 

Certamente a seleção das noticiais publicadas, cumpriam a função de 

esclarecimento e/ou persuasão dos leitores, pois as informações obedeciam às 

perspectivas políticas dos redatores dos jornais e de grupos políticos que lhes apoiavam 

financeiramente. 

Desde sua fundação, o Gazeta do Povo tinha o objetivo de ser uma tribuna do 

PSD em Feira de Santana. Durante os primeiros meses de circulação fez críticas ao 

governo de Arnold Silva, que desde 1958, eleito pela UDN, governava a cidade. As 

noticias veiculadas pelo periódico abordavam os problemas e as deficiências do governo 

de Arnold; uma delas era o descaso com que o governo municipal tratava os distritos 

feirenses. Para isso, o jornal dedicou um trecho no final das notícias, intitulado ―A Voz 

dos Distritos‖ para que os lugarejos que pertenciam ao município de Feira de Santana
65

 

pudessem expressar seus problemas.  

Essas notícias pareciam mostrar os pontos fracos da administração de Arnold 

Silva, assim como as disputas por cargos na administração pública. Uma nota sobre o 

distrito de Jaguara informou que: 

a escolha do novo sub-delegado do nosso distrito, vam[vem] provocando 

sérios desentendimentos entre os membros da UDN. Tudo indica que 
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 Tudo indica que os jornais não eram os únicos veículos de informação. A rádio cultura, também fazia 

parte do grupo ligado ao PSD. Ao passo que a rádio sociedade de Feira de Santana mantinha relações com 

membros da UDN. 
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 Gazeta do Povo. 03/mai/1959.  
65

 Os distritos noticiados neste trecho do jornal ainda permanecem como distritos de Feira de Santana. 

Uma das exceções foi Pacatú, hoje município emancipado de Santa Bárbara. Além disso, Feira de 

Santana perde uma parte de sua população e de sua área territorial ao longo da década de 1950 e 60. O 

surgimento de novas cidades, como Tanquinho, antes Tanquinho de Feira, trás consigo a necessidade de 

agremiações políticas e fica vulnerável à influencia dos grupos partidários feirenses.  
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teremos rompimentos. Parece que certas alas do partido, se filiarão ao 

PTB.
66

 

 

Os distritos de Feira não eram os únicos objetos das reportagens do Gazeta do 

Povo. Notícias que tratavam da política nacional e local eram resenhadas por repórteres 

com pseudônimos como o ―Marajá de Karputala‖ que assinavam artigos sob o título de 

―Sarrafadas!‖, analisavam a política local e nacional e faziam críticas ao governo 

municipal. 

Na primeira página, por exemplo, o jornal trazia aspectos da conjuntura 

nacional e posiciona-se sobre as atitudes de Carlos Lacerda. O título da matéria era 

―Lacerda, o coveiro da democracia brasileira‖
67

, na qual aponta suas agressões verbais 

aos principais líderes do PSD da época, Manoel Novais e Tarcilo Vieira Melo
68

. Elas 

foram feitas porque os pessedistas apoiaram a canditadura de Juracy Magalhães para 

governo do Estado da Bahia em 1958; nome que não agradava a Lacerda. Na 

reportagem ainda dizia: 

não é possível que toda vez que se avisinha um pleito eleitoral, surjam os 

profissionais da injúria e da difamação, conturbando o ambiente politico 

nacional para seu proveito pessoal. É o caso do senhor Carlos Lacerda. È 

preciso que se higienise a mentalidade política de certo homens públicos.  

Porque então não deliberar [...] um testemunho de vitalidade democrática, 

expurgando do seu meio um elemento que mais uma vez tem pôsto em 

perigo a vida do regime democrático brasileiro?
69

 

 

Com essa reportagem nota-se o espectro golpista que rondava a política dos 

anos sessenta. Havia um clima de animosidade entre políticos, que mesmo fazendo parte 

de um mesmo partido – eram da UDN de Carlos Lacerda e Juracy Magalhães – nem 

sempre foram unânimes nas escolhas de nomes para cargos de confiança, o que 

provocava discordâncias. Visando uma política de conciliação de classes na Bahia, em 

torno de um projeto para impulsionar o desenvolvimento baiano, Magalhães cedeu 

cargos nas secretarias estaduais não só para os membros da coligação que lhe elegeu, 
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 A Voz dos Distritos. Gazeta do Povo. 10/mai/1959. Além disso, é interessante perceber a figura dos 
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mas também a candidatos derrotados, e outros políticos de força eleitoral e de 

expressiva representatividade
70

. Além disso, despontava nacionalmente como um dos 

possíveis candidatos da UDN à Presidência da República ameaçando a liderança, dentro 

do partido, de Carlos Lacerda. 

Nota-se ainda um fator característico da política baiana dos anos 1960. O 

cunho personalista que se baseia na importância política de determinado líder político, 

na sua capacidade em cooptar outros partidários e na sua influência dentro das esferas 

locais/distritais. Além disso, as coligações partidárias e a escolha dos candidatos não 

eram, necessariamente, permeadas por uma opção ideológica, mas centravam-se na 

figura política. O cunho personalista das lideranças locais foi um dos entraves que 

Juracy Magalhães tentou superar em seu governo (1958-1962)
71

  

Existiam disputas entre grupos sociais feirenses pertencentes à famílias 

tradicionais e à classes econômicas privilegiadas da cidade. Nos anos sessenta por 

exemplo, dois intelectuais protagonizaram as rivalidades entre duas famílias feirenses, a 

Mota e a Silva. Hugo Navarro da Silva e Eduardo Fróes da Mota, importantes líderes 

locais ambos de famílias ligadas ao comércio e à aristocracia rural. Tinham estreitas 

ligações com veículos de comunicação da cidade; o primeiro dispunha do Folha do 

Norte
72

, do qual era assíduo jornalista e o segundo era o principal acionista do Gazeta 

do Povo. 

Hugo Silva, assim como outros membros de sua família, era ligado à UDN 

desde os anos 1950. Além de advogado
73

 e jornalista, foi vereador de Feira entre 1962; 

Eduardo Fróes da Motta foi um dos fundadores do PSD em Feira de Santana
74

, tendo 

sido prefeito na República Velha e deputado da Constituinte de 1946. Foi ele quem 

convidou um líder político que foi prefeito de Feira, deputado federal e um dos 

principais nomes do grupo chamado autênticos do MDB
75

: Francisco Pinto. 
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Divergências políticas feirenses podem se exemplificadas com o caso de 

depredação das instalações do jornal Gazeta do Povo. Este era um jornal cujos 

colaboradores possuíam vinculações políticas com o PSD. Foi durante a gestão do 

prefeito Arnold Silva (1958-1962), que se inaugurou a Gazeta do Povo; com sua 

existência várias críticas se seguiram ao governo municipal.  

Procedeu-se em julho de 1959 um arrombamento feito pelo, sobrinho de 

Arnold Silva, Itamar Silva, nas oficinas do Gazeta do Povo que resultou no seu 

empastelamento, porque: 

as 6 horas da manhã do dia 5 do corrente, momento em que, forçando uma 

das portas e de armas em punho penetrou nas nossas oficinas[da Gazeta do 

Povo], o cagoete Itamar Silva. Rapaz atrabiliário, truculento, foi logo 

dizendo que tinha vindo com o propósito de ‗quebrar a Gazeta do Povo' 
76

. 

 

Apesar de o jornal noticiar que não havia restado ―pedra sobre pedra‖, após a 

ação do ―empastelador‖, as investigações concluíram que não houveram danos 

significativos nos equipamentos de impressão do periódico
77

. O que motivou, segundo o 

Gazeta do Povo, a ação do ―empastelador‖ foi o uso de entorpecentes
78

 – álcool e 

maconha – e a nomeação do Engenheiro Milton Carneiro para chefia do Departamento 

Nacional de Estradas e Rodagens (DNER), residência Feira de Santana. Todavia, o 

interrogatório de Itamar Silva fundamentou-se em perguntas relacionadas com 

motivações políticas para realizar tal ato. Na maioria das vezes o acusado, fugia do 

assunto, talvez, para evitar um escândalo ou situações desconfortáveis para os seus 

pares ligados à Prefeitura Municipal. 
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Uma das estratégias para fazer coligações partidárias ou mesmo mostrar a força 

política de determinado partido eram disputas por cargos políticos. A chefia do DNER, 

para uma cidade como Feira de Santana, era um alvo de disputas pelas principais 

agremiações partidárias da época; porque além da situação de entroncamento 

rodoviário, havia cerca de um ano que a BR-116, obra do governo federal, estava em 

construção. A indicação do nome de Milton Carneiro, ligado ao PSD, foi feita pelo 

deputado federal pela Bahia Waldir Pires. Na época o PSD tinha a maioria na Câmara 

dos Deputados o que deve ter facilitado à votação do nome de Milton Carneiro.  O 

DNER sob a chefia de alguém ligado ao PSD era uma vitória política considerável para 

os pessedistas locais tanto que foi publicado em primeira página do Gazeta do Povo
79

. 

 Este nome desagradou os membros da UDN feirense, que não se sentiram 

contemplados com a indicação. Além disso, as críticas feitas ao governo municipal, 

principalmente ao comércio de carnes, situação das ruas e dos animais soltos na cidade, 

parecia incomodar. Isso de alguma forma ajudava a piorar a sanidade física do prefeito
80

 

e a fortalecer o PSD que há dois mandatos consecutivos não ganhava a Prefeitura 

Municipal. O sobrinho de Arnold Silva, Itamar Silva, talvez, percebendo o clima 

desfavorável que surgia na política feirense
81

 para sua família e a UDN tentou, portanto, 

destruir, o Gazeta do Povo. 

 

NAS ESCOLAS, NAS RUAS, NOS CURRAIS: O GOVERNO DO PREFEITO 

FRANCISCO PINTO (1962-1964) 

 

O Nordeste, para parte da sociedade brasileira, parecia conjugar todas as forças 

sociais para se tornar o estopim dos movimentos populares no país. A Revolução 

Cubana em 1959 havia partido do campo para a cidade e servia como exemplo às lutas 

campesinas do Nordeste que já se desenrolavam desde a década de 50. Nas palavras de 

Vieira o Nordeste, era um: 

‗barril de pólvora‘ prestes a explodir numa revolta popular de dimensões 

imprevistas. As ligas camponesas, o movimento de sindicalização rural, a 

ação dos padres politizados e apoiados por uma Igreja sensível à miséria 
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popular, a atuação do Partido Comunista e outros agrupamentos de esquerda 

era mais do que evidências de uma revolução para amplos setores da 

burguesia brasileira e o estado de Pernambuco era o lugar onde as lutas dos 

trabalhadores rurais tiveram vitórias importantes na luta pela terra
82

  

 

Os retirantes nordestinos afligidos, principalmente, pelas secas periódicas no 

Nordeste, deslocavam-se para o Centro-Sul. A questão agrária no Nordeste colocou-se 

como um problema e as ligas camponesas, um desses movimentos sociais que lutavam 

por melhores condições no campo. Não se pretendi aqui entrar no mérito da questão 

sobre as ligas, o importante é enfatizar o significado político dos conflitos sociais e a 

luta por terra, pela conquista de direitos sociais, que marcaram os anos 1950 e 1960 em 

todo o Brasil, principalmente, devido às secas e as novas relações de trabalho, que 

flagelavam os trabalhadores do campo e da cidade. 

Além disso, o Nordeste era uma região que, durante os séculos XVII e XVIII, 

congregou riquezas e centralidade político-administrativas do Brasil, perdera para o 

Centro-Sul seu lugar de destaque. Às discrepâncias do desenvolvimento do Nordeste em 

relação ao resto do país, se davam principalmente pela nova divisão nacional do 

trabalho e o Nordeste, passava a fornecer o contingente de mão de obra barata 

(provenientes do êxodo rural), necessário para a acumulação de capital nas zonas 

industriais do eixo Rio-São Paulo. 

A saída do campo tinha como destino principal as cidades do centro-sul do 

país, mas também houve alterações populacionais em cidades do Nordeste. O resultado 

das secas e do flagelo social que os nordestinos passavam, fez migrar para Feira de 

Santana um contingente significativo de pessoas vindas das mais diversas regiões do 

Nordeste. Numa declaração do deputado Wilson Falcão, para justificar a necessidade da 

instituição de uma faculdade em Feira, apresenta dados interessantes com relação ao 

crescimento populacional feirense: 

é a cidade que mais cresce e se desenvolve no Estado da Bahia. Na década 

de 1950-1960 teve um aumento populacional de 135% e este ritmo é cada 

vez mais intenso, mais presente, estando a média atual de crescimento muito 

acima da média estimada para o nosso estado.
83

 

 

O crescimento da população de Feira, em conseqüência de migrações como 

essa, colocavam os ―nortistas‖ em situação difícil nos centros urbanos. Isso acarretava 

                                                           
82

 VIEIRA, Rosa Maria. Celso Furtado: reforma e ideologia. In.: Projeto História: revista do programa 

de estudos Pós-Graduação em História. 0 (1981),São Paulo:EDUC.p.56 
83

 Folha do Norte de 16/mai/1964. 



 

 

39 

problemas sociais graves principalmente com relação ao acesso à educação como se 

verá adiante. 

Foi numa Feira de Santana em crescimento que foi eleito Francisco Pinto, ou 

como ficou conhecido, ―Chico Pinto‖ pelo PSD, em 1962. Interrompeu-se uma 

seqüência de dois mandatos consecutivos de prefeitos udenistas: João Marinho Falcão 

(1954-1958) e Arnold Silva (1958-1962). Foi nesse contexto de flagelo social, de 

crescimento dos movimentos populares, recessão econômica e baixos salários que, Pinto 

assumiu o governo para o mandato que, via de regra, deveria durar até 1966. Com uma 

vitória apertada
84

 de 36 votos de diferença para o outro candidato, o udenista João 

Durval Carneiro. 

Entre os apoios recebidos pelo prefeito recém-eleito estavam o do PCB , que 

nas duas últimas eleições havia apoiado a UDN, e da maioria dos sindicatos de Feira de 

Santana
85

. Sua atuação como advogado dos sindicatos da Construção Civil, Fumageira, 

Feirantes, Metalúrgicos e Comerciários, certamente foram fatores que confluíram para a 

vitoriosa campanha para a Prefeitura e o apoio político.  

Tinham-se, além de uma renovação no PSD feirense
86

 uma gestão voltada para 

beneficiar as classes subalternas da cidade. O slogan da campanha mostra sua sintonia 

com a conjuntura da época: ―Chico Pinto no poder é o povo governando‖. 

No entanto, sua gestão durou pouco mais de um ano. Discussões de alguns 

acontecimentos ajudam a compreender os fatores da sua efêmera atuação como prefeito; 

seria ingênuo pensar que a deposição de Chico Pinto decorreria de uma deliberação de 

Castelo Branco, sem a participação de políticos feirenses, especificamente de quem 

participava ou pretendia participar do poder local. Conflitos locais e articulações com 

políticos de esquerda serviram de justificativa para votarem sua deposição em 1964. 

Entre os fatores principais estavam: ―a guerra dos currais‖, um convite a Miguel Arraes 

e o quebra-quebra da Câmara Municipal de Feira de Santana. 

Entre as articulações de esquerda de Chico Pinto, incomodaria mais as suas 

relações com Miguel Arraes ligado com a Frente do Recife que, ao longo da década de 

1950, surgiu como resultado das condições sociais do Nordeste e de um 
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redimensionamento das forças políticas, especificamente as de Pernambuco. A 

consolidação dessa Frente se deu em conseqüência da oposição política feita ao governo 

do PSD - na época da gestão de Cordeiro de Farias à frente do governo pernambucano – 

e das oligarquias tradicionais pernambucana que, junto com o setor açucareiro 

industrial, excluiu os interesses sociais na condução da vida política local. Esse 

segmento excluído, que reunia deputados da UDN, PTB, PST, PSP e PSB, 

compromissados com uma política reformista de desenvolvimento econômico da 

região
87

  

Como conseqüência de uma nova política de desenvolvimento para 

Pernambuco a Frente do Recife ganhou força política e elegeu alguns de seus líderes. 

Dentre esses
88

, Miguel Arraes, conseguiu ser prefeito de Recife em 1958 e em 1962 se 

elegeu governador, ambas as candidaturas pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro), 

fortemente apoiado pelos trabalhadores urbanos e rurais
89

. É na aversão ao PSD 

pernambucano, que às Oposições Unidas conseguem o espaço político necessário para 

discutir políticas do interesse das camadas subalternas da sociedade pernambucana. 

Miguel Arraes, então governador do estado de Pernambuco pelo PSB em 1962, 

seria uma das figuras com quem Chico Pinto se comunicava na política nacional, junto 

com Waldir Pires, na época, Consultor Geral da República
90

. Pinto, paralelamente a 

reunião do diretório do PSD, reuniu prefeitos baianos pessedistas em sua casa e 

convidou Miguel para participar dessa reunião.  

No entanto, mesmo sendo prefeito, Francisco Pinto ―o dono da festa, é[e] quem 

vai[iria] gastar o dinheiro‖
91

, os altos dirigentes do PSD desaprovam a vinda do 

governador de Pernambuco. Numa análise da situação o Folha do Norte registrou: 

que a direção partidária desaprovou unanimemente a conduta do senhor 

Francisco Pinto considerando-a impertinente, (o senhor Miguel Arraes é 

comunista filiado ao PSB e não pessedista), inoportuna e contraditória em 

face dos princípios acolhidos pelo partido [PSD] em sua linha pragmática 

para servirem de balisamento à sua ação no plano estreitamento político 

[SIC]
92
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A presença de Miguel Arraes em Feira de Santana significava um desvio dos 

princípios do PSD ―que se notabilizava nacionalmente pela moderação de suas 

propostas e um posicionamento de centro‖
93

. Os princípios do partido, a que se referiu a 

reportagem, não são claros, mas parecem sugerir que um deles consistia em se 

distanciar de propostas tidas como socialistas.  Além disso, o convite era contraditório 

por que não sendo pessedista, Arraes junto com a Frente do Recife, venceu as 

oligarquias tradicionais pernambucanas, baseado no compromisso com as reformas 

econômico-sociais e abertura às demandas populares. 

A vinda do governador de Pernambuco, serviria, supostamente, para falar das 

experiências de luta da Frente do Recife, ao lado das associações de bairro e sindicatos 

em Pernambuco. Porque Chico Pinto convida Arraes para o encontro dos prefeitos 

pessedistas em Feira de Santana? A Frente tinha como plataforma política as resoluções 

da Carta de Salvação do Nordeste
94

. Nela: 

pedia-se proteção à industria nacional, reforma agrária, reconhecimento de 

comissões intersindicais e do direito de greve e pleno funcionamento da 

Confederação dos Trabalhadores do Brasil.
95

 

Esse documento propunha reformas estruturais que Chico Pinto apoiava
96

 tanto 

que, aproveitando a presença de Arraes em Salvador para um evento da PETROBRÁS 

(que coincidiu com a reunião do diretório e dos prefeitos baianos), o convida, para 

discutir essas questões em Feira de Santana. O convite feito a Miguel Arraes, apesar da 

insistência de Pinto, foi desaprovada pelo PSD e o governador de Pernambuco, assim 

como Waldir Pires, não apareceram em Feira de Santana. 

A experiência de luta da Frente do Recife interessava ao projeto político de 

Chico Pinto. Em Recife a Frente com setores populares conseguiu vencer as 

oligarquias. Em Feira de Santana Chico Pinto com associações de bairro, apoiado pelo 

clandestino PCB também. Além disso, a participação política da população feirense se 

manifestou através de mobilizações, nas quais reivindicavam, entre outras coisas, 

educação. 
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―A guerra dos currais‖
97

, como ficou conhecida, ocorrida em Feira de Santana 

mostrou o apoio da população a Chico Pinto. É interessante perceber, antes de se entrar 

nos fatos de junho de 1963, que de alguma maneira Pinto influenciava e era 

influenciado por lideranças políticas de outras partes do país. A mobilização social para 

o embate político, não deve ser atribuída, exclusivamente à Pinto ou a qualquer outro 

político, mas à conjuntura nacional e continental de agitação política.  

Foi num período em que ―a luta de classe no Brasil alcançou um de seus 

momentos mais intensos‖
98

 que Chico Pinto governou. E em Feira de Santana as 

contradições sociais e a tendência crescente para participação popular eram 

características dos setores populares feirenses. A participação popular surgia enquanto 

espaço legítimo da política.  

Assembléias nas praças públicas, onde a população tinha direito a voz e voto, 

faziam parte das medidas que visavam a participação popular nas palavras de Pinto
99

.  

 

Inicialmente organizamos a população em associações de bairro, ainda 

inexistentes no município e criamos uma Federação das Associações 

nascentes; nenhuma obra era realizada na cidade sem uma discussão em 

cada bairro e em praça pública.
100

 

 

Foi essa forma de governar que assimilava a participação da popular
101

 que 

marcou a gestão de Chico Pinto. Isso, no entanto, não agradou a grupos sociais de Feira 

que derrotados na eleição anterior faziam uma campanha de desestabilização e 

perseguição ao governo. Entre as hostilidades a Chico Pinto, era frequentemente taxado 

de anarquista ou comunista, mas como ele mesmo afirmou, ―não era comunista‖
102

  

A inserção da participação das camadas populares na gestão de Pinto geraram 

problemas para a administração municipal. A aliança política PTB-UDN que elegeu 

Lomanto Júnior em 1962 fez com que udenistas feirenses tivessem influência no 
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governo estadual. Um dos resultados dessa ligação foi a retirada do secretário de 

finanças do município, cargo de indicação do Governo do Estado. 

Como forma de enfrentamento da deliberação de Lomanto Junior, Pinto 

recrutou, às pressas, ―voluntários dos subúrbios‖
103

. Com auxilio de 140 homens da 

Guarda Municipal
104

, conseguiu reunir nos currais-modelos de Feira de Santana, uma 

frente armada para barrar a cobrança de impostos, feita pelo governo estadual. Essa foi a 

forma de encarar a perda do secretário de finanças do município. 

Os currais
105

 do município eram onde se comercializavam o gado e tornava 

efetiva a feira de gado, tradicional da cidade. Era onde existia uma infraestrutura, com 

balança de pesagem do gado e uma área cercada, destinada para o comércio e cobrança 

das taxas pelo estado e município
106

. O comercio de gado era uma das principais 

atividades econômicas do município e os currais o palco necessário para essa relação 

comercial. 

Para o Prefeito Municipal seria esse um lugar estratégico para fazer retaliação 

ao governo do estado, por ter tirado o secretário de finanças do município e impedido 

que o município contratasse pessoas para realizar ações de cobrança na Recebedoria de 

Rendas. Nesse período, as prefeituras baianas não tinham aparato para cobrarem 

impostos e o estado colocava à disposição dos municípios, secretários de finanças. João 

Torres assumiu o cargo em Feira na época da gestão de Pinto: 

o Torres fazia um bom trabalho na prefeitura, mas as forças da UDN 

feirense começaram a pressionar o Lomanto [Lomanto Junior era o 

governador do estado] para que o retirassem da prefeitura. Conseguiram isso 

e foram mais além, pois proibiram que nós colocássemos funcionários para 

cobrar impostos na Recebedoria da Rendas 107 
 

Não sabemos quais motivos fizeram com que João Torres fosse retirado do 

cargo de secretário de finanças. Ao que tudo indica, no entanto, a aliança local entre 
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UDN e o PTB, nas eleições para prefeito e governador de 1962, apesar de não obterem 

êxito em Feira de Santana, colocou àquela coalizão no governo do estado que elegeu 

Lomanto Júnior, para a gestão de 1962 a 1966 
108

. 

Com a máquina estatal ligada à UDN, os udenistas feirenses a utilizaram para 

tencionar e enfraquecer o governo pessedista em Feira. A tentativa de impedir que o 

município arrecadasse imposto, certamente, comprometeria o orçamento para o ano 

seguinte, inviabilizado a execução de projetos para a cidade. A força política dos 

udenistas feirenses obteve êxito provisório pois o antigo secretário retornaria às suas 

funções. 

Em reação às medidas do governo estadual, Pinto resolveu ocupar o campo do 

gado – que era do município - e impediu que o estado fizesse cobranças naquele 

estabelecimento. 

O prefeito municipal, todo o secretariado e os oficiais de gabinete de carreira 

disponíveis no momento estavam entrincheirados, nos Currais do Município 

fortemente armados e dispostos a repelir, à bala, os prepostos da fiscalização 

estadual caso pretendessem arrecadar os impostos 
109

 

 

Sobre os gritos de ―hoje nóis come esses burgueses na faca, prefeito‖
110

 e com 

a proteção judicial de um Hábeas Corpus preventivo
111

,os populares, ombro a ombro 

com Chico Pinto impediram que os fiscais do estado, junto com a Policia Militar, 

adentrassem os currais. A população e a Guarda Municipal não entraram em conflito 

armado com a Polícia. A solução encontrada, parece ter sido a permanência de João 

Torres e a volta à normalidade das funções da Recebedoria de Rendas.  

Retirar o secretário de finanças do município talvez tivesse em um efeito 

nocivo à administração municipal. Esse tipo de prática, a perseguição política, durante a 

década de 1960 tinha o objetivo de aniquilar o adversário para que fosse desprestigiado 

e visto pela população como alguém ineficiente e incapaz de resolver os problemas da 

população. 

                                                           
108

―O governo de Antônio Lomanto Júnior se constituiu como resultado do triunfo da coalizão UDN-PTB 

sobre o candidato do PSD, Waldir Pires, nas eleições estaduais de 1962. Sustentada pelos círculos 

conservadores da política e da sociedade civil baiana de então e tendo como ―padrinho‖ eleitoral Juracy 

Magalhães — na época governador, figura de proa da UDN e adversário declarado do presidente João 

Goulart —, a candidatura de Lomanto engendrava desde o início o paradoxo de incluir em sua chapa o 

PTB baiano, partido que, conquanto fosse hegemonizado na Bahia por sua ala menos ―progressista‖, era 

também o partido do primeiro mandatário da República‖. O golpe na Bahia[...]Op.Cit. 
109

 Jornal Folha do Norte de 22/jun/1963 
110

 Autênticos do MDB[...].p.147 
111

 CEDOC/UEFS. Esse documento, tendo Pinto como advogado garantiria a liberdade dos envolvidos na 

manifestação dos currais-modelo de Feira.  



 

 

45 

Outro episódio, conhecido como ―Quebra-Quebra da Câmara Municipal‖ de 

Feira de Santana, marcaram lutas importantes da população feirense em prol de uma 

educação pública e gratuita na cidade.  O monopólio da educação secundaria em Feira, 

foi estabelecido desde a década de 1930, pelo Ginásio Santanópolis, de propriedade do 

professor Áureo de Oliveira Filho
112

, um dos principais expoentes da UDN local. Como 

era uma instituição particular, o internato, não estava acessível à boa parte dos 

estudantes feirenses, salvo nos casos em que a Câmara Municipal concedia bolsas a 

alguns jovens que queriam dar continuidade aos estudos. O problema do acesso a 

educação secundária não era apenas local. 

No país até os anos 60, o ensino médio era restrito a um grupo pequeno de 

indivíduos, provenientes, em maioria, das camadas medias e altas da 

sociedade, a partir de quando outros grupos sociais passam a reivindicar e 

pressionar por mais vagas nesse nível de ensino.
113

 

 

A carência de vagas no ensino médio público começava a ser um problema de 

âmbito nacional. Além disso, os níveis mais altos de educação continuavam 

pertencendo às classes médias e altas da sociedade brasileira, principalmente, quando o 

acesso à educação secundária, em lugares como Feira de Santana, estava sob 

responsabilidade da iniciativa privada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As bolsas de estudos municipais concedidas à esses estudantes, tinham que ser 

aprovadas pela Câmara de Vereadores. Para conseguir isso, era necessária influência 

política (com vereadores amigos ou próximos à família do candidato, para que ele 

intermediasse a concessão da bolsa). Além disso, o aluno tinha que ter bom rendimento 
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durante sua vida ginasial para não perder o financiamento municipal. As bolsas também 

serviam ―para estimular a iniciativa privada a suprir a escassa oferta pública dessa 

modalidade de ensino‖  

Além disso, o crescimento populacional durante a década de sessenta 

contrastou com uma estabilização na oferta desse tipo de ensino. 

 

A cidade de Feira de Santana, importante centro econômico regional, 

experimentava um impressionante crescimento urbano, superior a 90%, 

entre as décadas de 1950 e 1960, enquanto a taxa de oferta educacional 

manteve-se, no mesmo período praticamente estabilizada.
114

 

 

Era urgente a instalação de uma escola de nível médio em Feira de Santana, ao 

longo da década de 1960. Tanto que em 1961 a Câmara de Vereadores aprova a Lei 

Municipal 352/61 que institui o Ginásio Municipal de Feira de Santana e, curiosamente, 

num de seus dispositivos, prevê a suspensão imediata das bolsas de estudos
115

. A lei 

antecede a gestão de Chico Pinto; no entanto, exigências da população e do Prefeito 

para sua aplicação geraram conflitos sociais. 

Por ter sido protelada por diversas vezes a discussão na Câmara, que previa o 

orçamento municipal para o ano de 1964 e a aplicação da lei 352/61, os estudantes e 

movimentos sociais compareceram ao Paço Municipal para acompanhar a última sessão 

do ano. Encheram as galerias da Câmara e quando o presidente da casa, Joselito 

Amorim abriu a sessão, foi recebido por vaias, que aumentaram, quando disse que ia 

suspender a sessão caso permaneçesse a algazarra. 

 
Suspensa a sessão; os agitadores, entre os quais pessoas ligadas ao 

executivo, lançaram-se a depredação. Estabeleceu-se o caos. Todas as 

galerias da câmara foram completamente destruídas. Os vândalos aos gritos 

de ―quebra‖, ―quebra‖, arrancaram janelas, estilhaçaram vidros e puseram 

cerco ao prédio da prefeitura na tentativa de coagir os vereadores a votarem 

o orçamento segundo a vontade do todo poderoso prefeito.
116

 

 

A intenção dos estudantes feirenses, principalmente da AFES – Associação dos 

Estudantes Secundaristas de Feira de Santana – talvez não fosse depredar o patrimônio 

público, mas certamente pressionar os vereadores. Mas, qual seria o significado de 

depredação do Paço Municipal? Ao longo do ano a matéria era desqualificada e 

retardava-se a criação do ginásio municipal público. Pressões da camadas médias, dos 
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movimentos populares feirenses e dos estudantes foram imprescindíveis para se 

constituir na cidade uma educação pública gratuita em Feira
117

. 

Se a vitória de Chico Pinto no pleito de 1962, não foi marcada por um sucesso 

grande no número de votos, sua administração fora de participação popular. A abertura 

política dada à população feirense, traduzida, como em boa parte do país, em conflitos 

sociais que visavam às demandas da população. Educação, certamente era uma das 

pautas prioritárias dos movimentos sociais.  

Participação popular, atendimento as demandas da população, práticas de 

assembléias públicas, no entanto, não eram bem recebidas pela oposição que via essa 

prática política como ―desordem‖
118

. Para esses setores não competiria a população 

tomar posições políticas, por que: 

o povo ama a paz e a família, a segurança e liberdade, a inteligência e a 

justiça. O povo vive de persuasão e esperança, benignidade e trabalho. Não é 

do seu seio que sai a Mão Negra das destorras anônimas
119

 [SIC] 

 

Essas atitudes – tanto as manifestações na Câmara Municipal quanto a 

represália feito pelo prefeito ao governo do estado – significavam para a oposição parte 

de um plano comunista, não só para Feira, mas para o país
120

. Não partiria do pacato 

povo feirense atitudes como essa, imaginava os setores conservadores, marcadamente 

alinhados com a UDN. E o possível plano comunista incluiria a ação de Chico Pinto e 

os seus ―agentes‖, como advertiu o Folha do Norte: 

Pode ficar ciente [...] que os democratas não se entregarão sem luta e que 

estão dispostos a revidar golpe por golpe parta de onde partir a agressão e, 

para isso, contam com o apoio de todos os que ainda não perderam a fibra e 

a coragem
121

 

 

Pode-se supor que um golpe estava realmente a caminho, e suas vítimas foram 

mapeadas ao longo da década de 1960. Como se vera no Capítulo III serão as alianças 

político-partidárias estabelecidas em 1962, a ligação de políticos feirenses com os de 

projeção nacional e a abertura política aos setores da população feirense que serão os 

principais motivos da deposição de Chico Pinto, em 1964.
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CAPÍTULO III 

1964: A “CONQUISTA” DO PODER FEIRENSE PELA UDN 

 

Neste capítulo discuti-se o período posterior ao golpe civil-militar de 1964 em 

Feira de Santana. Fazem parte deste texto analises sobre a relação entre os movimentos 

sociais feirenses e prefeito Chico Pinto, tendo em vista a ação do Partido Comunista 

Brasileiro em Feira, a repressão militar, assim como a visita norte-americana do vice-

secretário da Aliança para o Progresso Charles Trigg. Além disso, serão discutidos 

medidas político-administrativas tomadas pelo prefeito que sucedeu Pinto, Joselito 

Amorim, no intuito de apaziguar as tensões sociais na cidade tanto através da repressão 

como da captação de recursos estrangeiros para construção de obras públicas. 

 

UM GOLPE CONTRA AS REFORMAS E A CIDADANIA 

 

Como se viu à década de 1960 foi um período importante para se perceber a 

agitação política em Feira de Santana. Alguns segmentos como: UDN, PSD e 

movimentos sociais eram os que apareciam com maior vigor nas disputas políticas. A 

educação pública era bandeira luta dos movimentos sociais de Feira junto com questões 

relacionadas ao orçamento do município. 

No entanto, posicionamentos diante de questões políticas e sociais não era 

exclusividade de Feira, mas de uma conjuntura dos movimentos sociais do país. A 

classe trabalhadora foi um dos setores que se organizaram politicamente em defesa de 

seus interesses de classe. Os movimentos sociais cresciam em todo país, como constata 

Toledo: 

no triênio 1961-1963, o sindicalismo brasileiro alcançou um de seus 

momentos de mais intensa atividade [...], nos três primeiros anos do governo 

Goulart foram deflagradas mais de 430 paralisações.
122 

 

Nesta análise o autor faz uma comparação entre o numero de greves ocorridas 

no período Juscelino Kubischec e o período João Goulart. Entre 1958-1960 foram 

deflagradas cerca de 180 paralisações, enquanto que no triênio 1961-1963, esse valor 
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cresceu cerca de 115% (por cento), saltando para 430. Nestes três anos houve um 

crescimento no número de organizações, pois associações de trabalhadores ou de ajuda 

mútua conseguiram torna-se sindicatos, e com isso conseguiram ser reconhecidas pelo 

governo. Nesse período também foi criada organizações de coordenação sindical como 

o CGT (Comando Geral dos Trabalhadores). 

Ele foi o responsável pelas primeiras greves de cunho político na história 

brasileira
123

. O CGT era uma das organizações de coordenação de classe
124

, que durante 

da década de 1960 teve uma atuação importante na organização da classe trabalhadora 

brasileira. Compactuando com o projeto nacional desenvolvimentista do governo Jango, 

o CGT mantinha boas relações com Goulart e era convergente com as propostas de 

reformas de base. Um dos ―mitos‖ que pairavam na relação Jango-CGT, era de que o 

Comando Geral dos Trabalhadores serviria de ―quarto poder‖ do presidente, em caso de 

um golpe; hipótese que veio abaixo quando a organização não fez frente armada aos 

golpistas de abril. 

O papel dos trabalhadores brasileiros não foi o enfrentamento armado, mas a 

utilização das greves como instrumento de intervenção política. Badaró, tratando da 

questão da resistência dos trabalhadores ao golpe de 1964 e de suas greves políticas, 

utilizou uma entrevista com Batistinha, um dos líderes do sindicalismo brasileiro na 

época, para mostrar que os trabalhadores, apesar de não terem pegado em armas, 

utilizou suas formas de resistirem ao golpe. Para o líder sindical: 

não tinha porque o trabalhador, que nunca pegou em arma, pegar[...] não 

havia trabalho de resistência armada dos trabalhadores. Havia ai ilusão de 

que as Forças Armadas iriam funcionar democraticamente e impedir o 

golpe[...] a classe trabalhadores fez seu papel, parou o Brasil.
125

 

 

Salienta-se a participação dos trabalhadores e seus possíveis posicionamentos 

políticos frente ao golpe e as reformas de base, para que se perceba com quais 

instrumentos camadas da sociedade se posicionavam diante da conjuntura nacional. Isso 

reverberava dentro das esferas locais; tão perceptíveis foram lutas travadas nos ―currais‖ 

e Câmaras de Vereadores de Feira de Santana, como se viu, não por questões 

estritamente nacionais, mas expressando ao mesmo tempo uma conjuntura política 
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nacional e os problemas da sociedade feirense. Logo Feira não se destoa como uma 

―ilha‖ sem conexões com os problemas nacionais e internacionais; ao mesmo tempo em 

que não se pode reduzir a conjuntura nacional à local. O esforço deste trabalho é por 

tentar relacionar as partes (no caso Feira de Santana e a Bahia) com seu todo (Brasil). 

Sabe-se que em Feira de Santana não houve paralisações de trabalhadores que 

tivesse ligações com o CGT ou com organizações de coordenação sindical do mesmo 

tipo. Mas, lutas por educação, discursos de conteúdo nacional reformista e governos que 

incluíam participação popular eram práticas na década 1960.  

Não era raro para os feirenses, verem Francisco José Pinto dos Santos, Chico 

Pinto, nos coretos das praças públicas discursando, tanto na corrida eleitoral para o 

pleito de 1962, quanto durante seu governo entre 1962/63. Fazia assembléias públicas 

de consulta popular para votar aspectos da administração, principalmente as prioridades 

do orçamento público. Foi desse governo que surgiram as secretarias, espécies de 

subdivisões das tarefas do executivo, onde pessoas indicadas pelo prefeito cumpriam 

funções especificas ligadas as diversas áreas da administração municipal, como 

educação, saúde, planejamento, segurança, etc. A destinação dos recursos era ponto de 

pauta das assembléias públicas realizadas pelo prefeito: 

nenhuma obra era realizada na cidade sem uma discussão em cada bairro e 

em praça pública, onde falavam no início dos trabalhos, o prefeito e alguns 

secretários, a fim de defender as reformas de Base, programadas pelo 

governo João Goulart: agrária, tributária, bancária (estatização dos bancos) 

cambial, fiscal, com acréscimos por nossa conta. Depois saímos de cena e 

era a vez dos moradores apresentarem suas propostas sem nossa 

interferência e, depois, eram votadas. No dia imediato, iniciávamos a obra 

aprovada.
126

 

 

Neste trecho de um livro baseado no relato oral da trajetória política de 

deputados federais que atuaram ao lado do ―grupo autênticos do MDB‖
127

, Francisco 

Pinto fala da sua experiência à frente da prefeitura de Feira de Santana. Isso mostra a 

maneira como a população feirense participou na gestão de Pinto, não só através das 
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assembléias pública, mas em evento, como vimos no capítulo anterior, do ―quebra-

quebra‖ e das ―guerras dos currais‖. Mas, por que optar por governar ao lado das 

massas, ―deixando‖ que a população feirense participe do jogo democrático? Seria 

realmente Pinto um ―incentivador do movimento comunista‖ 
128

?  

Essas perguntas são pertinentes na medida em que elas apontam as razões pelas 

quais, Francisco Pinto foi deposto em 1964. Um dos pontos a serem discutidos diz 

respeito à maneira como se deu à vitória Chico Pinto para prefeito em 1962. Disputando 

com João Durval Carneiro, Pinto tinha um slogan com um tom populista dizendo: 

―Chico Pinto no poder é o povo governando‖, ao contrário do seu oponente que dizia: 

―João Durval no poder é João Durval governando‖.  

Alguém que pretendia deixar o povo governar deveria ter obtido um número de 

votos mais expressivo, acredita-se. Conforme nos informa o jornal Noite e Dia, Chico 

Pinto venceu as eleições em 1962 com apenas 44 votos
129

 de diferença do seu 

adversário político João Durval Carneiro. Além disso, Pinto atuava como advogado dos 

sindicatos de Construção Civil, Fumageira, Feirantes, Metalúrgicos e Comerciários, e a 

prestação desses serviços gratuitos aos sindicatos, que era pouco rendosa para seu 

escritório
130

, fazia parte de alguma economia eleitoral que se avolumaram ao logo de 

1955 e 1963, cujos dividendos se reverterem em alianças políticas e na apertada 

vitória
131

. 

Sua prática de advogado e a aliança com o Partido Comunista Brasileiro foram 

fatores que contribuíram para sua vitória. A aliança com o PCB colocou nas hostes do 

PSD feirense um partido que, apesar de ter sido posto na ilegalidade em 1947
132

, tinha 

ativa participação nos movimentos sociais feirenses como fala Sinval Galeão: ―No 

movimento da sociedade de bairros[...] tinha a marca do Partido Comunista 

Brasileiro‖
133

. O PCB também tinha optado no seu V congresso, em 1960, pelo 
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reformismo moderado como linha oficial de atuação
134

 e Chico Pinto talvez 

representasse a melhor alternativa, tomando como base, as resoluções do PCB
135

. 

Essa aliança entre PCB e PSD fornece pistas para análises mais detidas em 

torno da relação do primeiro com as massas e sua força dentro dos movimentos sociais 

feirenses. Em outras eleições (1954 e 1958) o PCB se aliou com a UDN, partido esse 

vitorioso nas duas eleições anteriores a 1962. Nesse mesmo período, em consequência 

do V Congresso realizado em 1960 e as novas deliberações do PCB, forneceram 

subsídios para o apoio dado ao PSD em Feira de Santana. Tudo indica que Pinto era 

quem melhor incorporava demandas de reformas sociais tidas como as linhas de atuação 

do PCB. Mas certamente esse não foi o único fator. 

O interesse dos partidos feirenses em se aliarem com o PCB, talvez, estivesse 

na capacidade que esse partido tinha de organizar as massas de Feira de Santana, como 

vimos no capítulo anterior. Pinto, fazendo referência à capacidade de enfrentamento dos 

movimentos sociais feirenses, lembra ―que bons tempo eram aqueles‖ em que a 

população feirense encampava lutas contra a empresa que fornecia energia elétrica para 

Feira de Santana. Exemplo disso foi o caso da: 

Light – conhecida com ―polvo canadense‖ – era a concessionária da 

exploração de energia elétrica no município de Feira de Santana. Seu 

contrato se extinguiria dois anos antes do final do meu mandato [mandato de 

Chico Pinto], contudo a partir do governo dos meus últimos antecessores a 

companhia só fazia extensão da rede elétrica com o pagamento prévio e uma 

escritura de doação do patrimônio à própria Light [...] denunciei a extorsão 

que o ―polvo‖ queria submeter à prefeitura [...] resultado, eletricistas 

voluntários, ligações feitas, invasão popular ao prédio da Light. 

 

Esse evento do qual Pinto faz menção serve para analisar a maneira como o 

prefeito se relacionava com as massas urbanas, e também com as empresas estrangeiras 

que prestavam serviços à prefeitura. O contrato da Light acabaria em 1965 e a maneira 

como ela explorava os serviços de extensão da rede elétrica que, segundo Pinto, era 

extorsiva, pois exigia pagamento prévio e a obrigação de que, quando seu contrato 

terminasse, o patrimônio da empresa não ficaria no município. Além disso, aumentar a 

rede elétrica significava fornecer eletricidade às partes periféricas da cidade, como Rua 

Nova e Queimadinha, isto é, beneficiar parte da população que normalmente não eram 
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incluídas nas políticas de energia elétrica, propostos pelo executivo municipal
136

. A 

invasão ao prédio da Light e as ligações de energia clandestina mostra que parte da 

população feirense não tinha acesso a esses serviços. 

A depredação ao prédio da Câmara de Vereadores não foi um fato isolado se 

olharmos para o exemplo da invasão ao prédio da Light. A nostalgia com que Pinto se 

lembrava dos movimentos sociais de Feira é partilhada por outros interlocutores da 

época, como Sinval Galeão. Galeão tratando da Frente de Mobilização Popular em Feira 

de Santana na década de 1960, fala do esfacelamento dos movimentos sociais em Feira 

e no Brasil: 

Depois de 1964 parece que fizeram uma lavagem cerebral em nosso povo, 

não é? [..] hoje uma categoria entra numa greve, não consegue o apoio de 

outra categoria, não consegue apoio da sociedade organizada, não 

conseguem apoio dos próprios companheiros da classe. 

 

Galeão fala do senso de coletividade e de solidariedade de classe que existia 

em 1960. Uma greve ou uma mobilização era seguida de solidariedade de outras 

categorias, que partilhavam um sentido de classe. Vivia-se: 

Um rico e amplo debate político, ideológico, cultural que se processava em 

órgãos governamentais, partidos políticos, associações de classe, entidades 

culturais, revistas especializadas (ou não) jornais, etc. Assim, nos anos 60, 

conservadores, liberais, nacionalistas, socialistas e comunistas formulavam 

publicamente suas propostas e se mobilizavam politicamente em defesa de 

seus projetos sociais e econômicos
137

. 

 

Esse panorama político do Brasil foi ―estancado‖ em abril, com o golpe civil-

militar de 1964. O golpe, não significou apenas destituições, prisões e cassações de 

mandatos eletivos, foi além, interrompeu um rico e amplo debate dos movimentos 

sociais de todo o país e uma luta por uma democracia que paulatinamente trazia para 

dentro do poder político os setores populares organizados e a possibilidades de reformas 

estruturais para a sociedade brasileira. Como bem analisou Toledo o golpe de 1964 foi 

contra as reformas e contra a democracia
138

, no seu sentido amplo.  
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“COMÍCIO DA RESISTÊNCIA” E OUTRAS ARTIMANHAS: MANEIRA 

FEIRENSE DE ENFRENTAR O GOLPE DE ESTADO  

 

Um dos fatos enigmáticos da gestão de Chico Pinto na prefeitura de Feira foi 

certamente a intenção em resistir ao Golpe de Estado, deflagrado em março/abril de 

1964 numa coalizão de militares e civis. Em abril de 2004 o jornal A Tarde publicou 

uma edição sobre o Golpe de Estado na Bahia
139

 mostrando a ação dos militares nos 

primeiros momentos, o contexto histórico-cultural e fazendo um balanço do impacto 

político nas cidades baianas. O jornal faz uma reportagem para relatar a tentativa de 

Francisco Pinto e de outras lideranças de resistir ao Golpe de 1964. 

Nessa reportagem, o jornal conta em tom heróico a maneira como Pinto e 

outras pessoas iriam conseguir armas e concitar a população feirense, num grande 

comício que seria realizado na noite de 1º de abril, cujo título anunciado no carro de 

som, nas primeiras horas da manhã, foi o ―Comício da Resistência‖. Conforme o A 

Tarde, o plano que reunia líderes políticos como Sergio Gaudenzi, Péricles de Souza e 

Haroldo Lima consistia em armar o efetivo de guardas municipais, composto por 90 

homens e assumir o comando da Polícia Militar de Feira, cujo chefe, o tenente coronel 

Luiz Gonzaga da Silva, era a favor do Golpe.  

O tom heróico da reportagem ajuda a analisar a repercussão conjuntura do 

Golpe de Estado em Feira de Santana e refletir sobre limites e possibilidades de uma 

resistência que partiria do interior. Segundo alguns líderes políticos ―Feira [era] o 

melhor lugar para fazer resistência na Bahia‖
140

 tanto que para esse local se dirigiram 

Gaudenzi, Souza e Lima. No início da manhã de quarta-feira, 1º de abril, depois da 

deflagração do Golpe na noite anterior, o carro de som da prefeitura convocou os 

feirenses para um comício. Noventa homens da guarda municipal, armados com 

Winchesters
141

 foram acionados e se dirigiram ao Tiro de Guerra
142

 no caminhão 

mortuário da prefeitura, onde aguardavam ordens do prefeito. Pinto ainda pela manhã, 
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objetivando a adesão dos militares feirenses, foi ao quartel da PM buscar apoio do 

comandante, o tenente-coronel Luiz Gonzaga, de quem não obteve auxílio. Apenas o 

ex-comandante José Campos Aragão parecia ser simpático à idéia de resistir ao golpe.  

Como Gonzaga era a ―favor do golpe‖
143

, Pinto tramou prende-lo. O prefeito 

tentou atrair o tenente-coronel para o paço municipal com a intenção de imobilizá-lo. 

―Se dermos voz de prisão ele vai atirar. Está armado. Um fica na janela, outro na porta, 

outro junto. Na hora alguém agarra e ele não terá tempo de reagir‖
144

.  

Em suma a estratégia de Pinto era fazer uma armadilha para prender o 

comandante da PM Luiz Gonzaga e com isso juntar forças para resistir. Mas, o 

pronunciamento no rádio de Waldir Pires, procurador geral da República, no final tarde 

de quarta, dizendo que o presidente João Goulart tinha ido para o Rio Grande do Sul e 

de lá promoveria a resistência, foi entendido pelos resistentes feirenses como desistência 

do Governo Federal. Em entrevista ao A Tarde, Pinto afirma: ―O pronunciamento de 

Waldir deixou transparecer que o governo não oferecia resistência‖
145

. Sabendo disso o 

plano de assaltar o Tiro de Guerra, assumir o comando da policia
146

 militar de Feira e 

convocar a população para um comício
147

 foi abortado. 

De fato a atitude de Pinto e outros líderes, apesar de parecer heróica, do ponto 

de vista da criação da estratégia para um possível luta armada e a maneira como a 

guarda municipal tentou obter armamento, serve para analisar parte da conjuntura 

política na Bahia da década de 1960. Como poderia ser Feira de Santana, um local 

privilegiado para resistir se contava com pouco efetivo militar? Estariam ganhando 

tempo Sergio Gaudenzi, Péricles de Souza e Haroldo Lima saindo da capital para o 

interior, fugindo da repressão nos primeiros dias da deflagração do golpe? 

É perceptível um quê de bravata na história contada por Francisco Pinto ao A 

Tarde. No entanto, parece não haver dúvida de que em Feira de Santana, se esboçou 
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uma tentativa de chamar a população feirense para luta nos primeiros dias de abril de 

1964. Tanto que este fato foi superdimensionado pela imprensa da época, que em alguns 

aspectos parece ser dissonante da versão do A Tarde. Uma nota do jornal Folha do 

Norte do dia 4 de abril de 1964, intitulada ―comunistas estavam armados e preparados 

para a chacina‖ que fala sobre a convocação da população para um comício e o poder de 

fogo dos comunistas feirenses, diz o seguinte: 

centenas de armas de fogo, inclusive carabinas e metralhadoras possuíam os 

comunistas desta cidade, que aguardavam ordens para iniciar uma 

verdadeira chacina, com invasões de residências e saques a casas 

comerciais. Havia longa lista de pessoas, nesta cidade, que deveriam ser 

presas e assassinadas fria e covardemente. 

Metralhadoras foram experimentadas em diversas partes do município e uma 

bomba de alto poder explosivo, possivelmente do tipo ―dragão de fogo‖, 

igual ao que foram apreendidos em poder dos agentes da China Comunista, 

no Rio de Janeiro, foi detonada, há dias, no campo dos Casados, provocando 

pavor entre os moradores daquele bairro.  

A polícia esta vasculhando todo o município a procura das armas e dos 

traidores. 

 

Partindo dessa versão do Folha do Norte, periódico que apoiou desde os 

primeiros momentos o Golpe de 1964 e posteriormente a Ditadura Militar, o plano dos 

―comunistas‖ estava sendo planejado há algum tempo, inclusive com conexões 

internacionais com a China Comunista para obtenção de armamentos. Além disso, 

segundo o jornal havia uma lista de pessoas que deveriam ser assassinadas cruelmente 

pelos ―comunistas feirenses‖. O que dá uma impressão de que dentro de Feira de 

Santana existia uma ameaça comunista, que tinha o objetivo de fornecer bases para um 

Golpe de Estado que partiria da esquerda brasileira, dos comunistas principalmente.  

Esse trecho do Folha do Norte pode nos levar a acreditar na falsa idéia de que 

havia um Golpe dentro do Golpe, e que esquerda e direita na década de 1960, 

disputavam o assalto ao poder de estado. Nessa concepção, a esquerda assim como a 

direita seriam golpistas.  

―Havia dois golpes em marcha. O de Jango viria amparado no ―dispositivo 

militar‖ e nas bases sindicais, que cairiam sobre o congresso, obrigando-o a 

aprovar um pacote de reformas e a mudança das regras do jogo da sucessão 

presidencial‖
148

.  

Ou seja, para Gaspari um Golpe em 1964 era inevitável e viria tanto da 

esquerda como da direita. ―A árvore do regime estava caindo, tratava-se de empurrá-lo 
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para direita ou para a esquerda‖
149

. A idéia da inevitabilidade de um Golpe em 1964 

presente na obra ―A Ditadura Envergonhada‖ e na nota do Folha do Norte parecem 

semelhantes, mesmo escritos em conjunturas distintas, por igualar as partes do 

confronto e justificar que o Golpe foi uma reação militar compreensível
150

. 

Comparando-se as duas versões sobre a resistência feirense ao golpe de 1964, 

percebe-se que uma das estratégias tinha um caráter bem mais elaborado e com 

conexões com outros países e na outra versão àqueles que sofreriam sanções políticas 

(como Francisco Pinto) com o Golpe de Estado procuraram reagir ao golpe, da maneira 

que fosse possível. Entre uma versão e outra, Feira de Santana, assim como outras 

localidades na Bahia sofreram uma maneira peculiar de retaliação política e de 

enfrentamento. Em Feira certamente, o carro de som foi às ruas convocando a 

população feirense para comparecer ao comício e resistir ao golpe, não para elaborá-lo. 

A população feirense, assim como os movimentos sociais, não fazia parte de uma 

conspiração golpista de esquerda ligada à China ou a qualquer outro país. Defender que 

os movimentos sociais ou aqueles que partilhavam do nacional-reformismo tinham 

intenções os golpistas, é anacrônico na medida em que obras atuais, como a de Gaspari, 

utilizam os mesmos argumentos que justificam o contragolpe defensivo.  

Políticos baianos sabiam que após o Golpe, aqueles que não o apoiasse 

sofreriam retaliações. Além disso, figuras que tinham prestígio e influência política nos 

seios militares puderam fazer manobras em boa parte das prefeituras baianas. Far-se-á 

uma breve incursão, sobre as deposições de prefeitos de duas principais cidades baianas 

em 1960: Salvador e Vitória da Conquista, antes de voltarmos à Feira de Santana. 

Em Salvador o prefeito entre 1962/64 era Virgildásio Senna. Eleito pelo PSD e 

com apoio do ex-prefeito Heitor Dias (UDN), de quem havia sido secretário, Senna 

havia disputado as eleições contra Osório Vilas Boas, apoiado pelo PCB. Ao prefeito de 

Salvador nunca lhe havia sido atribuído à pecha de ―radical‖, esquerdista e muito menos 

membro ou coligado do Partido Comunista Brasileiro, que não lhe apoiara na 

candidatura em 1962. Mesmo assim, Senna perdeu o mandato sem ter sido cassado, isto 

é, sem motivo aparente. 
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Como Virgildásio Senna não era um nome simpático aos militares baianos, o 

coronel Mendes Pereira enviou à Câmara de vereadores um oficio dizendo: ―a partir 

desta data o engenheiro Virgildásio de Senna não mais se encontra na chefia do 

Executivo Municpal‖
151

. No entanto, a constituição de 1946 dizia que a vacância do 

cargo só ocorria por morte ou renuncia do governante, situação que não acontecia. 

Instalou-se um processo de impeachment do prefeito, para que fosse legalmente deposto 

e os militares colocassem quem melhor eles achassem
152

.  

Em Vitória da Conquista o prefeito Pedral Sampaio, eleito pelo PSD ficou 

preso por 50 dias e uma tropa com cem homens foi designada para a missão de prender 

supostos subversivos, comunistas e aqueles que se opunham ao novo regime. 

Intelectuais, escritores, poetas e membros do Partido Comunista foram presos e depois 

enviados à capital baiana. Assim como ocorreu em Salvador, o impeachment foi votado 

pela Câmara de Vereadores de Conquista, sob mira de fuzis. Segundo Sampaio a culpa 

foi do ―governador Lomanto Júnior que teria, juntamente com o secretário de Segurança 

Pública, o coronel Francisco Cabral, pedido sua cassação‖. Pedral foi substituído por 

Orlando Leite, presidente da Câmara de Conquista na época.  

Em Feira de Santana, alguns aspectos se assemelham com as deposições 

ocorridas em outros territórios baianos. Em Feira, Chico Pinto que havia sido eleito em 

1962 pelo PSD com o apoio do PCB feirense, com um slogan de campanha que 

reconhecia a força dos movimentos sociais e da população feirense
153

. Durante boa 

parte sua administração que durou em torno de 18 meses, o Executivo Municipal 

encampou batalhas com o Governo Estadual e a favor de melhorias na educação
154

.  

A administração pessedista do município de Feira passava por jogos de 

interesses políticos com o Governo Estadual.  

O governo de Antônio Lomanto Júnior se constituiu como resultado do triunfo 

da coalizão UDN-PTB sobre o candidato do PSD, Waldir Pires, nas eleições 

estaduais de 1962. Sustentada pelos círculos conservadores da política e da 

sociedade civil baiana de então e tendo como ―padrinho‖ eleitoral Juracy 
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Magalhães — na época governador, figura de proa da UDN e adversário 

declarado do presidente João Goulart
155

. 

 

O apoio concedido pela UDN feirense ao governador Lomanto Junior deveria 

render a esses udenistas dividendos políticos, através da distribuição de cargos políticos. 

Como se viu Pinto conseguiu derrotar, com uma pequena margem de votos seu 

adversário João Durval Carneiro, e pós-fim a dois mandatos sucessivos da UDN em 

Feira.  

A UDN feirense com seu moralismo, carregando a mácula na legenda de ser ―o 

partido da eterna vigilância‖
156

, vigiava os passos de Francisco Pinto, seu adversário e 

entrave nos planos udenistas para Feira. Na avaliação deles, a administração pintista na 

cidade mesclava anarquia, comunismo, falência e desmoralização
157

. A UDN feirense, 

por via da imposição da força
158

, conseguiu retornar ao poder em 1964.  

A deposição de Pinto foi solicitada por Juracy Magalhães a Castelo Branco.
159

 

Provavelmente a solicitação partiria da UDN feirense, maior beneficiada com a 

vacância do cargo e além disso, os udenistas sabiam da decretação do Ato Institucional, 

que possibilitava ao presidente da república, cassar os mandatos eletivos e suspender os 

direito políticos até junho de 1964
160

. Foi o que a UDN de Feira precisava para que se 

aliassem ombro a ombro com os militares golpistas e ajudassem o governo militar a 

efetuar as punições revolucionárias
161

, na troca do restabelecimento do poder aos 

udenistas feirenses.  

Uma moção assinada por todos os edis da UDN de Feira, em oito de abril, 

salienta os motivos pelos quais esses vereadores pediram a intervenção militar na 

deposição de Pinto: 

Os vereadores infra-afirmadas, norteados por seu amor à Pátria e por sua 

dedicação aos princípios democráticos e cristãos do povo brasileiro, [...] 
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Considerado, ainda que o Sr. Francisco Pinto, prefeito deste município, foi 

aqui, o incentivador do movimento comunista, por seus pronunciamentos 

públicos, que são, por isso mesmo, do conhecimento de todos, 

pronunciamentos de alto teor subversivo.  

Considerando que a presença do Sr. Francisco Pinto à frente dos destinos da 

Feira de Santana é uma afronta aos princípios defendidos pêla revolução, 

pedem seja encaminhado, pela Câmara de Vereadores, apelos ao Exmº 

Comandante da Região para que o Sr. Francisco Pinto seja deposto, manu 

militari, a fim de que possa ser restaurada a paz da família feirense
162

 

 

Incentivador do movimento comunista, subversivo. Convocar assembléias em 

praças públicas, depredar a Câmara de Vereadores, uma das principais instâncias do 

poder político foi entendido pelos vereadores da UDN como rebeldia e desmoralização 

da cidade. A moção faz menção a uma possível restauração da ―paz da família feirense‖. 

Talvez a família que os edis estivessem se referindo fosse àquela da classe média que 

repetiria em Feira de Santana, as marchas da família com Deus pela Democracia. Os 

motivos da deposição de Pinto
163

 tinham conteúdos de classes imbricados. 

Mesmo com o apoio dos vereadores udenistas a deposição de Pinto não foi 

votada tranquilamente. Os vereadores feirenses foram convocados pelo Major Helvio 

Moreira para votarem o impeachment num clima de tensão. 

Os vereadores foram conduzidos por soldados, e a Câmara foi cercada. No seu 

próprio plenário os vereadores tiveram as metralhadoras apontadas a fim de 

aterrorizá-los [...] e apesar de tudo não conseguiram os dois terços necessários 

para me destituir [Francisco Pinto]
164

 

 

Pinto narra uma das sessões que não houve quorum na Câmara. A resistência 

da Câmara de Vereadores em votar a destituição de Pinto durou quatro sessões, três das 

quais não houve os dois terços dos vereadores para legitimar a sessão, conforme exigia 

a lei. Essa foi uma das formas possíveis que os edis feirenses encontraram para resistir 

ao Golpe de Estado; não comparecer às sessões ordinárias, boicotando o quanto podiam 

uma plenária que esmagaria a vontade da população feirense. 

Em maio do mesmo ano, um mês depois da deflagração do Golpe, uma tropa 

comandada pelo major Helvio que desembarcou Feira, cercou a casa de Chico Pinto e o 
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levou para o quartel do Barbalho, onde ficaria preso por sessenta dias, sem quaisquer 

direito de defesa. Após ter sido destituído do cargo, foi imediatamente substituído pelo 

udenista Joselito Amorim. 

Parece que por mais que a imposição da força existisse, era uma preocupação 

dos militares um aparato legal instituído para que não atentassem contra a lei. Por isso 

talvez a preocupação em obrigar a votação dos impeachment´s (tanto em Feira quanto 

em Salvador), para tornar legalmente vago os cargos executivos e indicar àqueles 

sujeitos de confiança dos ditadores militares. Em Feira quem assumiu o governo foi o 

vereador Joselito Amorim primo e ex-secretário do ex-prefeito Arnold Silva. Um nome 

que gozava prestígio e reputação no meio político udenista da época. 

 

“MISSÃO COMPRIDA”: O CAPELÃO, OS GOLPISTAS E OS LOUVORES 

PELA “REVOLUÇÃO” 

 

Em abril de 1964 pode-se constatar uma crítica pesada ao governo de Pinto 

provavelmente para justificar a substituição de Pinto por Joselito Amorim. Em algumas 

matérias faziam-se criticas veladas ao governo; em outras situações, fundamentadas nos 

programas de governo de Pinto, elaborava-se uma comparação entre o ―prometido‖ e o 

comprido nos primeiros meses de 1964.  

As críticas veladas tratavam de abordar as características e as atitudes dos 

―comunistas‖, que estariam na prefeitura de Feira em 1964. Uma maneira de convencer 

a população da ―ameaça comunista‖ era veiculando reportagens, cujos argumentos 

baseavam-se em elevar a ―revolução de 1964‖ como àquela que livrou o Brasil da 

possibilidade de se tornar um país sem soberania, colônia da China comunista ou da 

Rússia
165

, e ateia, uma vez que se os comunistas fossem vitoriosos, transformariam as 

igrejas em comitês do partido comunista. O terror que se instalaria, caso militares e civis 

não interviessem, foi imaginado, Pelo jornalista Helder Alencar da seguinte forma: 

Tivessem vencido pela infelicidade do Brasil, os vermelhos, tivessem eles 

subjugado as forças democráticas e este semanário, depois de cinqüenta e 

cinco anos de luta democrática, deixaria de existir; o comércio já estaria 

saqueado; os lares já teriam sido invadidos; as igrejas já não seriam casas de 

Deus, mas sedes de comitês vermelhos; a honra já não valeria nada; as 
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dignidades estariam nas sarjetas, a soberania nacional já não existiria, pois o 

Brasil seria transformado, rapidamente, numa colônia da China comunista 

ou da Rússia; os sacerdotes estes estaria sendo caçados como bichos, para 

servirem de escárnio e de alvo dos fuzis de bandidos vermelhos: não haveria 

mais nem púrpuras, nem dignidades, nem púlpitos, nem imagens, nem fiéis. 

O Cristo, o símbolo de redenção do homem, desapareceria tragado nos 

grandes vagalhões, da desordem, do mortiço, da dor e do desespero. Sempre 

o caos, a desordem, a desgraça
166

.  

 

O ―semanário‖ que ele faz menção é o Folha do Norte e a ―Luta Democrática‖ 

faz alusão certamente a história da UDN, que durante o Estado Novo de Vargas foi um 

partido de oposição a esse regime. Nesse trecho da reportagem o comércio, a igreja e os 

lares seriam invadidos pelos ―bandidos vermelhos‖. Os valores morais, tais como honra 

e soberania não seriam os valores norteadores da sociedade comunista que se instalaria 

e as pessoas seriam destituídas de sua propriedade privada. Jesus Cristo, o símbolo 

máximo do catolicismo, desapareceria. Todas essas ações anticristo dos comunistas 

instaurariam o caos, a desordem e a desgraça no seio da sociedade feirense. Razões 

pelas quais o Folha do Norte diz alegremente: ―Felizmente venceram as forças da 

democracia e do direito‖
167

. ―O exercito brasileiro foi o grande herói‖
168

. 

Além disso, nessa mesma reportagem, cujo título é ―como definir um 

comunista‖ se destina a caracterizar a administração de Pinto como comunista.  

Quem é, afinal, o comunista? 

Comunista é quem pregou, em praça pública, com veemência, a desordem e 

a pilhagem; comunista é quem defendeu por atos e palavras, o programa, o 

sinistro programa vermelho [...] quem colocou no governo todos os traidores 

[...] comunista é quem tentou sufocar o legislativo, inclusive pela violência 

[...] todos sabem quem chefiava o terror vermelho. TODOS SABEM. 

 

O chefe do ―terror vermelho‖ seria Francisco Pinto que colocou no governo os 

―traidores‖ comunistas, assumindo as secretárias da prefeitura. A tentativa de ―sufocar o 

legislativo‖ com certeza faz alusão ao ―quebra-quebra da Câmara de Vereadores‖ no 

final de 1963. E o sinistro ―programa vermelho‖ é o programa de João Goulart das 

reformas de base. Apesar de não citar nome, Chico Pinto se enquadra no modelo 

comunista pelo Folha do Norte que deve ser expurgado da sociedade feirense. 

O conjunto desta edição do Folha do Norte justificava as ações do militares, 

que nos primeiros dias pós-golpe efetuou prisões na cidade, e convocou o povo feirense 
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para a Marcha da Família com Deus pela Democracia. A marcha, que se repetiria em 

todo o país entre meses de março a abril
169

, aconteceu em Feira num domingo, 19 de 

abril de 1964 

Feira de Santana assistiu entusiasmada, a maior demonstração de fé e de 

patriotismo da sua história quando mais de trinta mil pessoas saíram as ruas 

para participar da Marcha da Família[...] sob chuva torrencial. O cortejo [...] 

se estendia por mais de um quilômetro. 

 

A marcha organizada por Eme Portugal
170

 juntou setores não apenas da igreja 

católica. Na reportagem registra-se a presença de membros de várias Igrejas 

Evangélicas, lojas Maçônicas, representantes das forças armadas, escoteiros, estudantes, 

etc. Vários segmentos da sociedade feirense pareciam representados no cortejo em 

louvor às forças armadas. Essas manifestações públicas serviriam para justificar ação 

dos militares, que passaria a contar com a sociedade civil como aliado na luta contra a 

―ameaça vermelha‖
171

.  

 

1964: “UM ANO BOM”? OS UDENISTAS NO PODER POLÍTICO 

O restabelecimento do poder político nas mãos da UDN feirense foi crucial 

para a continuidade dos seus projetos políticos, iniciados com as gestões anteriores de 

João Marinho Falcão (1954-1958)(UDN) e Arnold Silva(1958-1962)(UDN). Esses 

projetos, no decorrer dos 1960/70, basearam-se na tentativa de inserir feira nos rumos 

da industrialização, do desenvolvimento urbano da cidade, no esfacelamento dos 

movimentos sociais, assim como na abertura ao capital estrangeiro, com a implantação 

de um parque industrial. 

Por isso ―a revolução‖ é saudada, como um marco para história do Brasil, 

segundo o Folha do Norte. Um reportagem feita na edição de dezembro de 1964 faz 
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uma retrospectiva dos principais acontecimentos no mundo, mas certamente o Golpe de 

1964, figura como o acontecimento que salvou a pátria da ameaça comunista e devolveu 

a ordem e o progresso a Feira e ao Brasil. 

Veio entretanto para a felicidade da Feira, a Revolução Democrática, que 

baniu do poder do nosso município, comunistas e simpatizantes, entregando 

ao homem honesto e trabalhador os destinos da comuna. Coube ao Prof. 

Joselito Falcão Amorim restaurar a prefeitura, colocar a ―casa em ordem‖ e 

iniciar uma administração, justa, séria e profícua, que muito vem fazendo e 

muito fará ainda pela terra feirense.
172 

Antes de congratular as forças armadas, essa reportagem fala da 

―intranqüilidade e agitação‖ que nos primeiros meses de 1964 havia pairado sob a 

cidade, com o exemplo da ―depredação da Câmara de Vereadores‖, no governo do 

―prefeito deposto‖. Era necessário estabelecer um clima de paz e tranqüilidade na 

cidade, uma gestão, diferente da anterior, que restaure e organize a cidade e a população 

feirense. 

Colocar ―a casa em ordem‖, mesmo sendo um ditado popular, deveria ter 

aparecido sem aspas na reportagem, pois foi com vigor mercenário que o governo de 

Joselito Amorim e os militares atuaram na cidade nos primeiros anos do pós-golpe. As 

primeiras atitudes tomadas pela gestão Amorim, aconteceu dentro do funcionalismo 

público municipal. Exonerações de funcionários e administradores de distritos 

aconteceram nos primeiros dias de mandato, e antes de julho de 1964 a nova estrutura 

de funcionários da prefeitura estava montada.  

Alguns vereadores e secretários como Oscar Marques, secretário de 

Agricultura e Obras Públicas, e Colbert Martins, secretário de agricultura e indústria
173

, 

que votaram contra o impeachment de Pinto, foram os primeiros a perderem seus 

cargos
174

. Outras pessoas que tinham cargos de confiança, em suas maiorias políticos, 

também foram exoneradas.  

O ―expurgo‖ deu-se também nos administradores de distritos de Feira de 

Santana. Em locais distantes da sede do município, mas que compunha a circunscrição 

territorial administrativa de Feira havia um representante da prefeitura, nomeado pelo 

prefeito, que era o administrador de distrito. Era um cargo de indicação política e fazia 

parte dos cargos de confiança do funcionalismo municipal. Os administradores dos 
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distritos de Tiquarussu  (José Gregório Araújo), Jaguara (José Batista Carneiro), Maria 

Quitéira (Raul de Oliveira) e Ipuaçu (Agrário de Oliveira) foram exonerados dos seus 

cargos, quando Joselito Amorim assumiu a prefeitura
 175

. 

Se administrativamente exonerações estavam sendo feitas, na cidade um 

capelão da Polícia Militar
176

 do Estado da Bahia, tratava do controle da ―subversão 

comunista‖ em Feira. Enviado nos primeiros dias após o golpe, indicado pelo alto 

comando das forças armadas o capelão Militar Edmund Jukevics deixou sua marca 

impressa na perseguição aos ―subversivos‖, aos movimentos sociais e na memória das 

pessoas que viveram o período
177

.  

O clima de terror que ele implantou na cidade foi tão assustador que escritores 

e artistas, como Muniz Sodré e Lênio Braga
178

, o representaram como sendo um 

monstro, ou na mitologia feirense o ―Novo Bicho da Feira‖. Um dos mitos da cidade 

entre as décadas de 1950/60 era a existência, de um ser que atacava crianças e animais, 

na zona rural da cidade, chamado ―O Bicho da Feira‖. Após a vinda de Jukevics para 

Feira, o medo e o desaparecimento de pessoas começaram a se tornar cada vez mais 

comuns, o que indicava no imaginário popular o retorno do ser maléfico. 

Com o Golpe de 1964, uma dupla ação seguia-se em Feira. Uma de cunho 

político-administrativo e outra de repressão efetiva. Ou seja, essas ações visavam coibir 

focos de levante contra o governo municipal instituído, na figura de Joselito Amorim, e 

também refreava a participação da população feirense, prendendo participantes e 

lideranças progressistas dos movimentos sociais, associações de bairro e do movimento 

estudantil feirense. Colocar ―ordem na casa‖, como aparece na reportagem à cima, visou 

esfacelar a participação dos indivíduos da vida política e inibir qualquer forma de 

presença popular dentro do poder político institucional. Essas ações preparavam o 
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terreno político para a abertura do Brasil ao capital estrangeiro
179

 e alguns anos de 

crescimento econômico, com o ―Milagre Economico‖
180

. 

Inauguração de obras de vulto e a necessidade de dinheiro do exterior, também 

parecem ter sido uma das formas que Joselito Amorim encontrou para canalizar 

recursos e se afirmar como administrador diante da população feirense. Assim que 

assumiu a prefeitura, tratou de iniciar obras ou dar contitnuidade as da gestão 

anterior.
181

 Construção de chafarizes, lavanderias públicas, ―boxes‖ no mercado
182

; 

todas edificações de grande porte financiadas, ao que tudo indica com capital norte-

americano. Uma visita norte-americana fornece subsídios para chegarmos a tal 

conclusão.  

O prefeito Joselito Falcão Amorim, recebeu a visita do Dr. Carlos Silva 

Lemos diretor do SESP, no Estado da Bahia, e do assistente do coordenador 

da Aliança para o Progresso, no Brasil, o Dr. Charles Trigg.  

As duas autoridades mantiveram entendimentos com o chefe do executivo 

municipal, a respeito da ampliação dos serviços de água e da construção de 

200 casas populares, dentro do plano habitacional [...]  

O prefeito Joselito Amorim, está preparando a documentação necessária, a 

fim de envia-lás as duas autoridades citadas. 

A visita é da mais alta relevância para Feira de Santana, pois demonstra o 

interesse do programa Aliança para o Progresso e do SESP, em ajudar um 

governo que tudo vem fazendo para oferecer bem estar e progresso ao povo 

feirense
183

. 

 

A pequena nota na primeira página indica que havia interesses norte-

americanos em financiar obras do governo udenista em Feira de Santana. Obras de 

infraestrutura e habitação eram uma demanda para uma cidade que havia crescido entre 

1950/60, 135%. A relevância da visita e a preocupação do prefeito com a documentação 

necessária se devem pela possibilidade de obter verba para ampliação dos serviços de 

água e a construção de casas populares.  

A Aliança para o Progresso consistia no programa de ajuda econômica, feito 

pelo comitê Interamericano da Aliança para o Progresso, no início de 1960. 
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Eventualmente os Estados Unidos fornecia uma assistência econômica, sob forma de 

empréstimos, com a finalidade de investir no Brasil
184

. Mas esses recursos que deveriam 

ser usados indistintamente pelos governos estaduais e municipais, acabaram sendo 

utilizados com fins políticos. O governo norte-americano, visando extinguir a ameaça 

comunista do continente americano, durante o governo de Goulart, ou mesmo depois do 

golpe de 1964, utiliza essa verba para financiar governos estaduais e municipais que se 

aliavam com as perspectivas políticas dos EUA. Esses locais que foram beneficiados 

com o dinheiro vindo da Aliança para o Progresso, chamava-se ―ilhas de sanidade‖
185

. 

Qual teria sido a documentação necessária para solicitar a vinda de verbas, da 

Aliança para o Progresso, para Feira? Qual seria o nível de influência política que 

tinham udenistas feirenses para solicitarem a vinda de uma autoridade norte-americana? 

Qual o real interesse da vinda de Trigg para Feira? São perguntas das quais ainda não se 

têm resposta. Resta investigar se realmente esses recursos vieram e se foram investidos 

com o que se destinava inicialmente. 

Realmente o ano 1964, foi um ano bom. ―Bom‖ para os udenistas que 

retornaram ao poder, conseguiram financiamentos estrangeiros e organizaram a cidade 

político, social e espacialmente
186

 do jeito que almejavam. Baniram a sanha comunista 

da cidade e calaram os movimentos sociais. O marco do Golpe civil-militar de 1964 

iniciou um nova era em Feira de Santana, da qual ainda somos frutos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um Golpe contra a ampliação da cidadania 

 

A década de 1960 em Feira Santana torna-se ilustrativa para perceber que a 

história da cidade foi marcada por experiências de lutas e conflitos. Duas correntes 

políticas merecem destaque: A União Democrática Nacional (UDN) e o Partido Social 

Democrático (PSD). A decorrência do embate político dessas duas facções, que 

envolvia disputas interfamiliares, foi à deposição de Chico Pinto, possibilitado pelo 

golpe de 1964.  

Apesar de apoiar o golpe de 1964 a UDN não logrou posto na presidência da 

república, mas saiu com um ganhos políticos das prefeituras e governos estaduais, após 

a deposição de governantes que causavam ―ojeriza‖ ou ―ameaçavam‖ o movimento 

civil-militar. As articulações da UDN com os militares favoreceu a nível local e 

Estadual a União Democrática Nacional, como pode-se perceber em Feira de Santana. 

A conjuntura político-social que o país passava fez crescer, com a 

redemocratização de 1945, os movimentos sociais e a participação popular. Greves, 

passeatas, piquetes, manifestações tomavam maiores proporções, à medida que o 

governo reduzia o salário dos trabalhadores e os setores populares não tinham acesso a 

direitos básicos como educação e saúde. No entanto, a ampliação da democracia através 

da inserção da população nas decisões, não era interpretada dessa forma por setores da 

sociedade brasileira.  

Esse panorama político do Brasil foi ―estancado‖ em abril, com o golpe civil-

militar de 1964. O golpe, não significou apenas destituições, prisões e cassações de 

mandatos eletivos, foi além, interrompeu um rico e amplo debate dos movimentos 

sociais de todo o país e uma luta por uma democracia que paulatinamente trazia para 

dentro do poder político os setores populares organizados e a possibilidades de reformas 

estruturais para a sociedade brasileira. 

O ônus político do golpe de 1964 foi uma via de mão dupla. Chico Pinto 

perdeu o mandato de prefeito e foi preso, além disso, os movimentos sociais feirenses 

também tiveram suas organizações ―podadas‖, pois depois de 1964, não podiam ir às 

ruas como no inicio de 1960 para fazer reivindicações. 

A saída de grupos progressistas do poder no pós-64, retomou uma política, 

desenvolvida em Feira de Santana ao longo da década de 50, que privilegiava as classes 
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dominantes, e se esforçava para modernizar a urbe e mudar o foco da economia feirense 

de agro-mercantil para o comércio e a indústria. As mudanças ocorridas no pós-golpe, 

repercutiram no conjunto da vida social, pois com ação em determinados setores da 

economia, grupos sociais foram postos á margem. 

Com o Golpe de 1964, uma dupla ação seguia-se em Feira. Uma de cunho 

político-administrativo e outra de repressão efetiva. Ou seja, essas ações visavam coibir 

focos de levante contra o governo municipal instituído, na figura de Joselito Amorim, e 

também refrear a participação da população feirense, prendendo participantes e 

lideranças progressistas dos movimentos sociais, associações de bairro e do movimento 

estudantil feirense. Essas ações preparavam o terreno político para a abertura do Brasil 

ao capital estrangeiro e alguns anos de crescimento econômico, com o ―Milagre 

Econômico‖. 

O movimento civil-militar de 1964 foi uma ação estratégica que suspendeu o 

andamento de reformas sociais, pelas quais o país precisaria passar. O Golpe teve um 

impacto no refreamento dos movimentos sociais e posteriormente, atuou reprimindo-os 

e inibindo manifestações contra o governo ditatorial. Certamente, esse evento político 

representou uma reconfiguração das forças políticas em Feira, no qual àqueles que 

apoiaram o golpe, se perpetuaram no poder político. 
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