
0 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

 

 

 

 

 

MÉRCIA REGINA DE MENEZES NASCIMENTO MAIA 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRENSA E POLÍTICA EM FEIRA DE SANTANA - BA: 

A atuação da Folha do Norte na ditadura militar brasileira (1964-1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feira de Santana 

2017 

 



1 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

Mércia Regina de Menezes Nascimento Maia 

 

 

 

 

 

IMPRENSA E POLÍTICA EM FEIRA DE SANTANA - BA: 

A atuação da Folha do Norte na ditadura militar brasileira (1964-1985) 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Banca Examinadora da Universidade Estadual 
Feira de Santana, como exigência parcial para 
obtenção do grau de Licenciado em História. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Aldo José Morais Silva 
 

 
 
 
 

 

 

Feira de Santana 
 

2017 



2 
 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 

 

 

 

A banca examinadora considera esta 
monografia adequada como requisito para a 
conclusão do Curso de Licenciatura em 
História da Universidade Estadual de Feira de 
Santana. 

 

 

 

 

Feira de Santana, _____ de_______________ de _______. 

 

 

______________________________________________ 
Prof.(a)  
Instituição 
 
______________________________________________ 
Prof.(a) 
Instituição 
 
______________________________________________ 
Prof.(a) 
Instituição 

 

 

 

 

 



3 
 

Para Orlando (in memoriam) e Ana Regina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Concluir um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) não foi tarefa das mais fáceis. 

No longo caminho que percorri tive a graça de ter a contribuição de várias pessoas. 

 Lógico que meu primeiro agradecimento é direcionado a Deus, sem ele, certamente, 

não teria chegado até aqui diante a tantas dificuldades e obstáculos que tive que ultrapassar. 

Em muitos momentos busquei a sabedoria e a tranqüilidade que só uma força maior poderia 

me oferecer. 

Agradeço imensamente àquela que me deu a vida e esteve ao meu lado até hoje, 

sempre com bons conselhos e me mostrando o melhor caminho. À minha mãe, Ana Regina, 

um obrigada bem caloroso. 

Agradeço também a uma pessoa que, mesmo não estando mais aqui, tenho a certeza 

que, onde estiver, estará felicíssimo com mais essa conquista. Ao incrível e inesquecível 

mestre Orlando Menezes. À, você, meu avô, muito obrigada por todos os incentivos e preparo 

para os meus estudos. Eu não seria a mesma pessoa, hoje, sem a sua existência um dia.  

Agradeço também ao professor Aldo Silva, sempre atencioso, me orientou durante 

toda a execução deste trabalho. Sem dúvida a sua ajuda foi valiosíssima. 

Não poderia deixar de citar o grande apoio que tive no Museu Casa Do Sertão, em 

especial da funcionária e colega Elaine. Sempre alegre e disposta a auxiliar a todos que 

chegavam. Amiga, obrigada pelos cafezinhos nos momentos de intervalo e conversas sempre 

agradáveis. 

À Biblioteca Central Julieta Carteado agradeço, não só pela ajuda bibliográfica, como 

também por ser o meu local de trabalho nesta instituição, logicamente isso fez toda a 

diferença. Aos meus colegas de setor, muito obrigada, sobretudo pelos momentos de 

descontração e alívio do stress. 

Às colegas Vanessa Cunha e Leliane Machado, agradeço por sempre estarmos juntas, 

quando possível. A presença de vocês durante essa “vida de UEFS” foi essencial para mim. 

Enfim, a todos aqueles que de alguma forma me ajudaram na execução deste trabalho, 

para sempre terão o meu agradecimento. 

 

 

 

 



5 
 

 “Vem, vamos embora que esperar não é saber. Quem sabe 

faz a hora não espera acontecer” 

 

Geraldo Vandré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

RESUMO 

 

Se existe uma expressão que define o momento vivido pelo Brasil a partir da década de 1960 
até meados dos anos 1980, é o tensionamento político. A saída prematura de Jânio Quadros 
do cargo de presidente da república e o posterior comando de João Goulart do maior cargo do 
executivo brasileiro proporcionou ao país um dos momentos mais conturbados de sua história. 
A partir de março de 1964, certamente, o Brasil não mais seria o mesmo por 21 anos 
seguintes. Medidas cada vez mais arbitrárias através dos Atos Institucionais, legislações que 
proibiam a liberdade de expressão da sociedade, prisões e torturas ilustraram o contexto 
político e social brasileiro durante esses anos.O presente trabalho monográfico visa 
compreender como o mais antigo jornal da cidade de Feira de Santana, a Folha do Norte, 
esteve inserido politicamente durante esses momentos de tamanha agitação política. Um 
jornal, como um veículo de comunicação, seguramente, não se manteve imparcial diante dos 
acontecimentos ocorridos nos anos do regime militar. Ao contrário, a imprensa, de uma forma 
geral, atuou como um mecanismo de afirmação das correntes políticas existentes naquele 
momento. Foi por meio da imprensa que esses grupos políticos buscaram legitimar suas 
ideologias. O jornal Folha do Norte, dessa forma, não esteve inerte ao período de vigência da 
ditadura militar no Brasil, todos os exemplares pesquisados demonstraram que o periódico 
legitimava as ações de um desses grupos políticos. A censura, sem dúvida, foi um eficaz 
mecanismo de silenciamento, não só da imprensa, mas de todos aqueles que evidenciassem 
descontentamento com o governo, e a Folha do Norte também não esquivou-se disso. Assim 
sendo, o presente trabalho teve como fontes as matérias do próprio jornal, sendo analisados os 
seus conteúdos a fim de que se percebessem os seus posicionamentos nos diferentes 
momentos da ditadura militar no Brasil. 
 
Palavras-chaves: Ditadura militar, imprensa, censura, autoritarismo, Folha do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ABSTRACT 
 
If there is an expression that defines the moment lived by Brazil from the 1960s until the mid-
1980s, it is political tension. The premature departure of Jânio Quadros from the position of 
president of the republic and the subsequent command of João Goulart of the greatest position 
of the Brazilian executive gave the country one of the most troubled moments of its history. 
From March 1964, certainly, Brazil would no longer be the same for the next 21 years. 
Increasingly arbitrary measures through Institutional Acts, laws prohibiting freedom of 
expression of society, prisons and torture have illustrated the Brazilian political and social 
context during those years. The present monographic work aims to understand how the oldest 
newspaper in the city of Feira de Santana, Folha do Norte, was inserted politically during 
these moments of such political turmoil. A newspaper, as a vehicle for communication, 
certainly did not remain impartial in the face of events in the years of the military regime. On 
the contrary, the press, in general, acted as a mechanism for asserting the political currents 
that existed at the time. It was through the press that these political groups sought to 
legitimize their ideologies. The Folha do Norte newspaper, therefore, was not inert to the 
period of validity of the military dictatorship in Brazil, all the copies surveyed showed that the 
newspaper legitimized the actions of one of these political groups. Censure, no doubt, was an 
effective mechanism of silencing, not only of the press, but of all those who showed 
displeasure with the government, and Folha do Norte also did not avoid it. Thus, the present 
study had as sources the stories of the newspaper itself, and its contents were analyzed in 
order to perceive their positions in the different moments of the military dictatorship in Brazil. 
 
Key-words: Military dictatorship, press, censure, authoritarianism, Folha do Norte. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ditadura é uma forma de governo existente desde a antiguidade. Decerto que, com o 

passar do tempo, regimes ditatoriais foram adquirindo outras características, ou seja, a 

ditadura vivenciada em tempos modernos, em muito se difere daquela existente na Roma 

antiga. Enquanto que na antiguidade a ditadura era um tipo de magistratura onde alguém era 

indicado pelo Senado atuando de forma individual, por tempo limitado e em momentos de 

crise,na modernidade, segundo Azevedo, o termo ditadura diz respeito a todo regime não 

democrático, por isso confunde-se com o absolutismo, despotismo. Além disso, paro o autor, 

a ditadura moderna despreza formas de expressão da vontade popular, ao povo, na verdade, 

não é dado o direito de escolha sendo adotada a censura.1 

A definição de Azevedo ilustra, com certeza, o momento político vivido pelo Brasil na 

década de 1960, período que compreendeu o início da ditadura militar não somente no Brasil, 

mas em diversos países da América Latina. Bolívia, Chile, Equador, Cuba foram alguns 

países latino americanos que passaram por ditaduras militares, estas apoiadas pelos Estados 

Unidos. A política estadunidense de Segurança Nacional provocou a tomada do poder pelos 

militares a fim de que não houvesse expansão do comunismo, visto o contexto de Guerra Fria 

e a dualidade existente entre o capitalismo norte americano e o socialismo soviético. Nesse 

sentido, acaptura do poder pelos militares do governo João Goulart, é justificada pela sua 

maior interação com as massas, portanto, um governo de bases populistas, aberto aos ideais 

esquerdistas, estas consideradas subversivas. 

 Diante a tantos acontecimentos, com tamanhos embates sociais, políticos, culturais, a 

História do Brasil foi sendo registrada das mais variadas formas. E, em meio a esta‘teia’ de 

fatos eis a Ditadura Militar no Brasil, que certamente suscita muitas pesquisas acadêmicas em 

diferentes áreas do saber. Nesse sentido, e devido a suas intensas influências na 

contemporaneidade brasileira, seja na política, na economia, na sociedade ou na cultura, um 

estudo sobre os seus 21 anos de existência se faz importante à medida que resgata momentos 

de luta por direitos sociais, já que os mesmos foram tão negligenciados pelo Estado 

autoritário entre 1964 e 1985.  

Em se tratando da Bahia, esta ainda apresenta-se carente de estudos sobre o trabalho 

da imprensa na ditadura militar, sob um enfoque histórico. É necessário, dessa forma, 

                                                           
1 AZEVEDO, Antonio Carlos do Amaral. Dicionário de nomes, termos e conceitos históricos. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1997. p. 145-146. 
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considerar que as cidades interioranas também vivenciaram o tensionamento político existente 

no Brasil com o governo liderado pelas forças armadas e a existência de uma imprensa 

atuante também em pequenas localidades, distantes do eixo sul sudeste do Brasil. 

Esta pesquisa buscou compreender como o jornal Folha do Norte esteve inserido 

politicamente na cidade de Feira de Santana durante os anos da ditadura militar, nesse sentido, 

ao longo desse estudo a intenção foi perceber e analisar quais os posicionamentos políticos 

adotados pelo jornal durante os diferentes momentos do regime. Dessa forma, este trabalho 

também objetivou caracterizar a política feirense durante os anos da ditadura na tentativa de 

entender como a cidade feirense esteve, de uma forma geral vivenciando os anos de repressão. 

Por fim, foi intuito, deste trabalho, verificar as dificuldades sofridas pelo jornal que, como 

veículo de informação, certamente sofreu algum tipo de censura pelo Estado autoritário. 

Assim, o primeiro capítulo se dedicou a um estudo do contexto político durante os 

anos da ditadura, tanto em relação ao Brasil, como também a existência de tensões políticas 

na capital baiana e em Feira de Santana. Vale ressaltar que, neste primeiro momento houve 

uma discussão historiográfica sobre os anos anteriores ao golpe civil/militar, portanto as crises 

no governo João Goulart e seus reflexos na Bahia e, sobretudo em Feira de Santana 

configurou um dos focos deste capítulo. Ademais foi também interesse deste capitulo inicial 

evidenciar os desdobramentos da ditadura na cidade feirense.  

No segundo capitulo é explicitado, em primeiro lugar, as relações da imprensa com o 

poder político, enfatizando a existência de forças divergentes que buscavam alcançar o 

controle do Estado, sendo a ideologia, utilizada como forma de legitimação para todos aqueles 

que desejam o poder. Por esse ponto de vista Pierre Ansart entende que as ideologias políticas 

objetivam demonstrar o modelo de uma sociedade legítima e quais os verdadeiros detentores 

de autoridade. O contexto histórico do Brasil em 1960 é marcado pelo acirramento de 

ideologias, uma a favor da centralização política e tomada de poder pelas forças armadas e a 

outra em defesa de maior participação da população nas decisões do país. Logicamente que, 

um grupo buscava-se sobrepor ao outro na defesa de seus posicionamentos ideológicos. A 

estratégia era a desvalorização do oponente, como afirma Ansart. Esta negação de valores foi 

fortemente utilizada por esses grupos políticos através dos meios de comunicações, este 

atuando como manipuladores das massas fazendo-as acreditar nas vantagens ou desvantagens 

de determinada ideologia.  

No segundo momento deste trabalho, além da discussão sobre as relações ideológicas 

na política brasileira, são elucidados os posicionamentos do jornal Folha do Norte, desde os 

anos anteriores ao golpe, portanto, o governo de João Goulart até o momento de abertura 
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política em 1985. Neste tópico foi possível perceber qual a ideologia política existente no 

periódico feirense durante o período em análise. 

A imprensa e também o jornalismo são formados por inúmeras pessoas atuando juntas 

em prol da construção do veículo de informação, sendo o periódico, no caso desta pesquisa, 

um espaço em que várias opiniões são expostas e estas certamente são direcionadas por um 

grupo maior, este representado por setores da sociedade que almejam reproduzir suas ideias a 

fim de que os indivíduos sejam manipulados em prol dos interesses destes grupos dominantes. 

Novamente é visível a parcialidade norteando os discursos dos meios de comunicação. Assim 

sendo, o campo político é marcado, pelas rivalidades entre os discursos dos diferentes setores 

da sociedade que, influenciados pelas chamadas paixões políticas, buscam legitimar as 

atitudes de quem está no poder. 

Por fim é verificada a existência de censura na Folha do Norte e como um jornal, 

mesmo interiorano, vivenciou esses momentos de temor às forças governamentais visto que, 

ao longo do regime, formas de silenciamento foram instituídas a fim de que as ações dos 

militares não fossem contestadas pela sociedade. 

A metodologia adotada neste trabalho foi a análise de conteúdo do próprio jornal. Por 

meio deste método buscou-se tecer um estudo quantitativo, verificando a ocorrência de 

determinado fato no corpo do jornal. Esta análise foi efetivada a partir de questionamentos 

previamente elaborados através de uma ficha de análise de dados onde perguntas objetivas 

foram construídas o que ocasionaram também respostas objetivas e também subjetivas. 

Importante ressaltar que uma pesquisa qualitativa foi realizada com o periódico, sobretudo 

quando houve a verificação de seus posicionamentos ideológicos nos diferentes momentos da 

ditadura.  

O desenvolvimento de um trabalho sobre um dos momentos mais sombrios da História 

nacional, indubitavelmente contribui para o alargamento das pesquisas direcionadas ao tema 

Ditadura Militar no Brasil. Sem dúvida, a medida que estudos são realizados, perguntas 

ganham respostas e novos questionamentos voltam a gerar novas pesquisas. Este, na verdade, 

é o ciclo que proporciona o desenvolvimento das ciências, de uma forma geral. Tratar sobre 

ditadura na Bahia, sobretudo em Feira de Santana é também não permitir que a memória de 

um povo não seja ignorada. Assim sendo, é também por meio das pesquisas que a História 

corrobora para a sua função social, esta elucidada por Jacques Le Goff como a constante 

interação entre passado e presente.2 

                                                           
2LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: Editora da Unicamp, 1990. p. 20. 
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Outro ponto importante diz respeito ao estudo de fatos da História, numa 

temporalidade, na qual, há uma conexão dos acontecimentos em análise com a própria 

experiência histórica vivenciada pelo historiador. Dessa forma se faz imprescindível um 

maior cuidado com as interpretações, sob o risco de criar ‘juízos de valor’ no julgamento dos 

fatos e trabalho com as fontes.  Monteiro, dessa forma, argumenta: “A questão do presente na 

História é desafio que se apresenta aos historiadores que têm buscado diferentes alternativas 

teóricas para o seu enfrentamento” 3. Analisar o passado sob o olhar do presente, nesse 

sentido, incorre, certamente no uso do anacronismo, este por definição, implica numa análise 

errônea dos fatos, numa “mistura de temporalidades”. Entretanto, no regime moderno de 

historicidade, pelo qual estamos vivendo, onde o presente ganha referência no estudo dos 

fatos passados a utilização do anacronismo adquire outro sentido, assim como afirma 

Monteiro, a inevitabilidade do entendimento do passado com o olhar do presente acarreta 

necessariamente no uso do anacronismo. Este, segundo a autora pode ser utilizado de forma 

racional desde que haja vigilância epistemológica a fim de que sejam evitadas distorções nas 

análises das fontes. 

Assim sendo, o contato com outros estudos sobre a Ditadura e, principalmente, seus 

momentos de maior rigidez, sobretudo aqueles relacionados à torturas e mortes acarretam, em 

alguns pesquisadores, um estado de repulsa, um julgamento tendencioso, maniqueísta, em 

defesa somente das esquerdas ou das direitas. Esse discurso dualista, ou fatalista, é que deve 

ser evitado. No que concerne ao período de Ditadura é sabido pela historiografia que o regime 

ditatorial não foi liderado somente por militares, existiam civis que tiveram intensa 

participação no movimento de março de 1964 e, ainda entre as lideranças é discutido também 

que não existia um consenso entre as discussões e decisões e, mesmo entre os jornais que 

sofreram censura, alguns jornalistas eram membros do exército, demonstrando quão eram 

imbricadas as relações das categorias envolvidas com o regime. 

 

 

                                                           
3MONTEIRO, Ana Maria. Tempo presente no ensino de história: mediações culturais no currículo. IN: Simpósio 
Nacional de História – ANPUH, XXVI, 2011, São Paulo. Anais. São Paulo: 2011. p. 1. 
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1. O CAMPO POLÍTICO NACIONAL E FEIRENSE NA DITADURA 

 

Certamente que tratar de um período tão conturbado para a história do Brasil é 

adentrar num universo multifacetado, sobretudo pelos seus 21 anos de existência e, por todo 

esse tempo, a sociedade brasileira sofreu intensas transformações. Um período inicial, com o 

golpe propriamente dito, ocorrido em março de 1964, um posterior momento em que o regime 

passou a ser mais rígido com censuras, prisões e torturas, e um momento final em que o Brasil 

reclamava pelo retorno da democracia e pela abertura política. Nesse sentido, vários foram os 

sujeitos que se dispuseram a mergulhar nessa realidade um tanto quanto sombria da nossa 

história a fim de que muitos acontecimentos pudessem ser elucidados, e isso se deu 

principalmente por meio da recente abertura à sociedade de arquivos que durante muito tempo 

ficaram sob a égide do governo. 

A Bahia, em especial Feira de Santana não viveria esses conturbados anos de ditadura 

militar sem nenhum envolvimento. Ao contrário, a cidade feirense mesmo sendo interiorana 

atuou de forma significativa durante esse período. Marcada por uma política majoritariamente 

favorável ao regime, Feira de Santana também sentiu as ações de grupos esquerdistas 

considerados pelo governo militar como subversivos. Exemplos de ‘rebeldia’ nesse sentido 

não deixaram de existir através de personagens emblemáticas como o prefeito Francisco Pinto 

e sua trajetória política a favor das esquerdas. Movimentos estudantis também marcaram a 

história política de Feira de Santana na ditadura.  

 

1.1AS DISPUTAS POLÍTICAS NA DÉCADA DE 60 NO BRASIL: A QUEDA DE JOÃO 
GOULART E ASCENSÃO DOS MILITARES 

 

Uma primeira questão que merece destaque e que também é alvo de grandes 

discussões entre os historiadores desse período republicano é a inevitabilidade do golpe. Para 

inicio de conversa, vale ressaltar que tratar sobre ditadura militar é, entre outras coisas, 

transitar no chamado ‘tempo presente’. Numa perspectiva desenvolvida por Eric Hobsbawm o 

tempo presente é o tempo em que nós vivemos e ainda que não vivamos nele, de fato, muitas 

pessoas que presenciaram os acontecimentos desse período da história do Brasil ainda 
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estão vivas para relatar suas experiências1. Ainda segundo Hobsbawm o estudo do tempo 

presente incorre principalmente em três problemas, e um desses se encaixa perfeitamente 

nessa problemática referente à inevitabilidade do golpe de 64. Para Eric Hobsbawm a nossa 

perspectiva do passado pode mudar enquanto procedimento histórico, na verdade, essa 

questão versa sobre o quanto a passagem dos anos do século podem mudar a opinião do 

historiador sobre determinado fato. Para sustentar tal posicionamento, o autor exemplifica as 

interpretações referentes à economia da União Soviética no início da Guerra Fria trazendo a 

afirmação do primeiro ministro britânico Harold Macmillan em uma conversa com o 

presidente estadunidense Kennedy em 1961. Na ocasião o primeiro ministro assim afirmava 

sobre os soviéticos: “possuem uma economia exuberante e logo superarão a sociedade 

capitalista na corrida pela riqueza material” 2. Com esse exemplo, Hobsbawm argumenta 

sobre como para um historiador na década de 60 seria absolutamente normal tal afirmação, no 

entanto, sabemos que na década de 1990 a URSS entrou em colapso devido a sucessivas 

crises políticas e econômicas, por isso na contemporaneidade os historiadores não comungam 

de determinada interpretação, já que viveram ou tiveram acesso à história da União Soviética. 

Para um estudioso ou um indivíduo vivendo naquele momento de crescimento da URSS era 

inimaginável que o capitalismo venceria o socialismo, somente nós, nos tempo atuais, 

podemos reconhecer o triunfo do sistema capitalista e consequentemente o malogro do 

socialismo. 

Por esse ângulo é possível compreender o motivo pelo qual grande parte dos 

historiadores afirma que o golpe de 1964 não era inevitável. Para Jorge Ferreira os indivíduos 

que vivenciaram o governo de João Goulart não tinham condições de prever que seus atos 

ocasionariam o golpe militar e, mais ainda, que tal ação perduraria por 21 anos na história do 

Brasil por meio de torturas e mortes. Segundo Ferreira nós na atualidade é que sabemos o que 

ocorreu naquele passado e temos a noção de que se as ações daqueles indivíduos fossem 

outras, provavelmente outra também teria sido a história.3 

Argumentando ainda sobre essa questão de se evitar ou não o golpe de 1964 o 

historiador Nelson Werneck Sodré tem um posicionamento divergente à interpretação de 

Jorge Ferreira. De acordo a Sodré o golpe era evitável desde quando as instituições 

democráticas do Brasil na época fossem sólidas. Para ele o motivo de intervenções militares, 

                                                           
1 HOBSBAWM, Eric. Sobre a História: ensaios. São Paulo: Companhia da Letras, 1998. p. 244. 
2 Ibidem, p. 250. 
3SEMINÁRIO “1964: 50 ANOS DEPOIS”, 2014, São Paulo. O governo João Goulart, a crise política e o golpe 

de estado de 1964. 2014. São Paulo. Anais eletrônicos... São Paulo: Universidade Virtual do Estado de São 
Paulo, 2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3W5h7J_1nnc> Acesso em: 7 jul. 2016. 
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golpes de estado e interrupções nos processos políticos da história brasileira se deve a uma 

debilidade da burguesia brasileira, já que a mesma passou por um retardo na sua revolução 

aqui no Brasil em comparação aos movimentos burgueses na Europa.4 A burguesia, para 

Sodré é “aquela que leva ao poder a classe dominante, a burguesia é que introduz 

modificações superadoras, particularmente no quadro europeu, dos entraves feudais; no 

quadro brasileiro superam as reminiscências e heranças de um regime colonial.” 5 

Na concepção de Jacob Gorender a interpretação de inevitabilidade perpassa também 

na visão marxista de Hobsbawm. Para Gorender “os acontecimentos históricos e as 

transformações sociais são o efeito de causas definidas, ocorrendo dentro de um conjunto de 

determinações” 6. Ainda que para este autor cada geração apareça num quadro social já 

formado por gerações anteriores, nesse sentido não admitindo inevitabilidade dos fatos o 

golpe de 1964 não foi um todo inevitável, visto que, para ele entre dezembro de 1963 e 

janeiro de 1964, Jango ainda estava bem engajado com as esquerdas e com aspirações de 

continuar no poder através da mudança na Carta Constitucional de 1946, que não previa 

reeleição. Segundo Gorender havia um golpismo também da esquerda visando manter o 

continuísmo de João Goulart como presidente. No entanto, as esquerdas não poderiam evitar o 

golpe a menos que mantivessem uma unidade que intimidasse a direita. Assim, na concepção 

de Jacob Gorender, dois ou três meses antes o golpe passou a ser inevitável, visto que nem 

mesmo as esquerdas apoiavam mais o presidente da república. Crise política e econômica 

levaram o governo a um profundo isolamento. 

Outro ponto essencial para a consolidação do golpe de 1964 é a atuação das forças 

armadas. Contudo se faz necessário retornar a algumas décadas anteriores e analisar a atuação 

dos militares em outros golpes presentes na história do Brasil. Estes aconteceram em 1930 

com o fim da república oligárquica e instauração do Estado Novo de Getúlio Vargas; o 

retorno da democracia também foi instaurado por meio de um golpe em 1945 com a 

deposição de Vargas, em 1955, vale destacar que Juscelino Kubitscheck, antes de tomar posse 

da presidência, também foi vítima de um golpe proposto por setores das forças armadas. Em 

1961 com a renúncia de Jânio Quadros, a tomada do poder por Jango também foi marcada por 

uma tentativa de golpe e, por fim, o movimento civil militar de 1964. 

                                                           
4SODRÉ, Nelson Werneck. Era o golpe inevitável? In: TOLEDO Caio Navarro. (Org.). 1964 Visões Críticas do 

Golpe: democracia e reformas do populismo. Campinas: Editora Unicamp, 1997. p. 104. 
5Ibidem, p. 105. 
6 GORENDER, Jacob. Era o golpe inevitável? In: TOLEDO Caio Navarro. (Org.). 1964 Visões Críticas do 

Golpe: democracia e reformas do populismo. Campinas: Editora Unicamp, 1997. p. 109. 
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Obviamente que ainda em outros momentos da história brasileira os golpes de Estado 

feitos pelas forças armadas estiveram presentes, como a tomada do poder pelos militares em 

1889 finalizando o período imperial do Brasil. Mas a questão primordial entre todos esses 

eventos é a presença das forças armadas no controle dos acontecimentos. Na concepção de 

Nilson Borges, em todos os momentos de crise institucional os militares surgiram como atores 

políticos atuantes, sendo que antes de 1964 essa atuação era restrita até o momento em que se 

restabelecesse a ordem. Posteriormente o comando institucional era devolvido novamente aos 

civis, quando então as forças armadas retornavam às suas funções habituais.7 Nesse sentido 

afirma Borges: 

 

Até 1964 o aparelho militar brasileiro se posicionou na condição arbitral-
tutelar, isto é, com a ameaça ou em meio a uma crise institucional, os 
militares deixavam os quarteis e intervinham numa ordem política para, logo 
em seguida, transferir o poder aos civis. Após o processo intervencionista, já 
com os civis na direção do Estado, as forças armadas abandonavam o papel 
de árbitros e transformavam-se em forças tutelares, estabelecendo os limites 
da ação civil. Porém, a partir de 1964, as forças Armadas intervêm no 
processo político, sem, contudo, transferir o poder aos civis, agindo nesse 
novo contexto, como atores dirigentes e hegemônicos.8 
 

Com a instauração do regime militar em 1964 os militares passaram por um momento 

de inversão de papeis, enquanto que nos momentos anteriores a 64 as forças armadas 

exerceram seu poderio de forma passageira (com exceção de 1889), atuando somente nos 

momentos oportunos de crise, com o golpe que depôs João Goulart da presidência da 

República esse poderio passou a ser permanente, sendo aos civis delegada uma função 

secundária. Para Borges, durante os 21 anos de ditadura, os militares passaram a uma nova 

condição “o aparelho militar passa a exercer uma multiplicidade de funções políticas e 

administrativas” 9. Importante destacar que essa nova conjuntura dos militares faz parte da 

Doutrina de Segurança Nacional, criada devido a Guerra Fria, e com o ideal de “defesa 

nacional”. Muitos militares foram influenciados por essa doutrina oriunda das escolas 

militares norte-americanas. 

Nelson Werneck Sodré irá também discutir sobre essa questão da participação das 

forças armadas em grandes momentos da república brasileira. O autor afirma que de 1945 até 

os dias atuais uma sucessão de golpes ocorreram no Brasil e estes se apresentaram com uma 

                                                           
7BORGES, Nilson. A doutrina de Segurança Nacional e os governos militares. In: FERREIRA, Jorge; 
DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. (Orgs.). O Brasil Republicano: livro 4: o tempo da ditadura: regime 
militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 15-16.  
8Ibidem,p. 16. 
9 Ibidem,p. 20. 
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intensa participação dos meios de comunicações, que segundo ele “buscam isolar 

politicamente os detentores do poder naquele momento”. Uma segunda questão levantada por 

Sodré é direcionada á atuação dos militares nos golpes, nesse sentido, através da atuação da 

mídia as opiniões são mobilizadas contra o poder constituído e posteriormente com a 

intervenção militar os dirigentes do Estado são depostos. De acordo também à concepção de 

Nelson Sodré todas essas atuações dos castrenses no poder desde 1945 a 1961 foram de curta 

duração, no entanto em 1964: 

 

O modelo sofre uma modificação, pois as Forças Armadas tomam e 
instalam-se no poder, não o cedendo às forças políticas que as manipularam. 
Há um significado novo, portanto, na forma de intervenção das Forças 
Armadas, que é o de manter as velhas estruturas que controlam este país 
desde a época colonial. 10 
 

Certamente que as intervenções militares em diferentes contextos políticos brasileiros 

objetivavam preservar as antigas configurações coloniais, já que geralmente são manipuladas 

pelos setores mais conservadores da sociedade. A derrubada da democracia em 1964, feita 

principalmente pela atuação das forças armadas, teve como grupo direcionador os políticos de 

Direita, os mais conservadores.  

Como já discutido anteriormente, a desistência de Jânio Quadros ao cargo maior do 

executivo brasileiro em 1961 irá abrir caminho para a atuação de João Goulart como 

presidente da Republica e, como já visto outrora, essa chagada de Jango ao poder não ocorreu 

de forma tranqüila, com mais uma tentativa de golpe pelos militares a fim impedir a posse de 

Goulart e tomar o poder. Muitos historiadores, na verdade defendem que o Golpe de 1964 

começou a ser gerado nesse momento da chegada de Jango ao poder e, ao longo de três anos 

essa possibilidade passou a ser gestada até culminar no 31 de março de 64. 

O governo de João Goulart foi marcado por grandes eventos, mas para que se entenda 

a medida de veto por parte dos militares à sua posse como presidente se faz necessário 

retroceder na vida política de Jango. Basicamente, sua notoriedade como político surgiu em 

1950 quando foi eleito Deputado Federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de seu 

estado Rio Grande do Sul, posteriormente, já em 1953 foi ministro do trabalho no governo 

Getúlio Vargas.Nesse período de ministério Jango teve uma maior aproximação com as 

classes mais baixas da sociedade, sobretudo pelas suas ações populares. Além disso, Jango 

ocupou a vice-presidência no governo de Juscelino Kubstichek, também, durante esse tempo, 

mantendo aproximação com as massas, o que influenciou o pensamento dos militares e das 

                                                           
10 SODRÉ, 1997, p.104. 
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camadas mais conservadoras de que João Goulart era adepto ao comunismo. Na verdade, o 

veto militar em 1961 teve essa justificativa, já que o contexto em que vivia o país e o mundo 

era o da Guerra Fria e logicamente que o Brasil estava em comum acordo coma política dos 

Estados Unidos. Vale ressaltar que no momento da renúncia de Jânio Quadros, Jango estava 

numa visita à China comunista e com certeza tal ação intensificou a sua imagem de 

esquerdista. Caio Navarro de Toledo assim argumenta sobre esse momento: “Na ótica dos 

militares e dos demais setores civis golpistas, Jango simbolizava tudo aquilo que havia de 

‘negativo’ na vida política brasileira: demagogo, subversivo e implacável inimigo da ordem 

capitalista”.11 

Com a impossibilidade de governar devido ao impedimento dos militares, importante 

frisar que nem todos os setores da Direita julgavam acertada tal ação de impedimento, diante 

disso, uma grande campanha desses setores conservadores mais legalistas e também de 

setores ligados à esquerda foi iniciada no intuito de barrar a tentativa de golpe das forças 

armadas e garantir a legitimidade do poder do vice-presidente João Goulart. A saída era uma 

emenda à Carta Constitucional de 1946 para que o Parlamentarismo pudesse ser implantado e 

Jango então assumisse como chefe de Estado. E foi o que aconteceu. O Brasil entrava no 

segundo momento da sua história em que o Parlamentarismo era o sistema de governo.  

Importante ressaltar que o Parlamentarismo, no Brasil, do governo de Goulart, sem 

dúvida, conviveu com inúmeras crises, a princípio três sucessões de conselhos de Ministros, 

agravamento do cenário econômico financeiro e também crises político-institucionais. 

Segundo Toledo o governo parlamentarista além de herdar as profundas distorções da política 

desenvolvimentista do governo Kubstichek fazia face também às consequências das mediadas 

econômico-financeira da administração de Quadros. Para Caio Toledo o Parlamentarismo era 

“administrativamente ineficiente e politicamente inviável, sistema natimorto, como alguns o 

denominaram, teria seus dias contados dentro da vida republicana brasileira”.12 Como já 

mencionado os primeiros momentos de Jango no poder foram bastante tumultuados, desde a 

sua posse até os grandes problemas que o Brasil enfrentava naquele momento: inflação, baixo 

desenvolvimento, dívida externa, reforma agrária, problemas políticos entre diferentes setores 

(conservadores e esquerdistas). No que concerne à política econômica o governo Goulart, 

ainda no regime Parlamentarista criou o Plano Trienal como parte das “Reformas de Base”. O 

plano tinha o intuito de unir o desenvolvimento do Brasil, permitindo chagar a taxas de 

crescimento compatíveis com as que existiram na década de 50 sem, no entanto, provocar 

                                                           
11 TOLEDO, Caio Navarro de. O governo Goulart e o golpe de 64. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 12. 
12Ibidem, p. 22. 



19 
 

desigualdades sociais. Logicamente que tal finalidade foi alvo de profundas críticas por 

diversos seguimentos sociais.  

Diante desse contexto o Plano Trienal malogrou, na teoria objetivava conter o caos 

financeiro e político tentando conquistar a Direita formada, sobretudo, por empresários e 

também as classes populares, sindicatos e estudantes. Entretanto, nas palavras de Caio 

Navarro de Toledo, o plano se tornou antipopular a capitalista. Para Toledo apesar de o plano 

ter tido apoio de algumas entidades como o Confederação Nacional da Indústria (CNI), de 

governadores de estado ele sofreu grandes abalos devido a críticas oriundas de setores 

sindicais e organizações políticas nacionalistas e de esquerda. Para os setores populares as 

medidas implantadas pelo Plano Trienal ao mesmo tempo que mantinham os lucros do capital 

estrangeiro em mãos dos latifundiários e de grandes grupos econômicos nacionais impunham 

maiores sacrifícios às classes populares e trabalhadoras.13 

Em análise também dos resultados do Plano Trienal e sua contribuição para a crise no 

governo João Goulart, o historiador Carlos Fico também argumenta sobre o fracasso do plano. 

Na sua concepção os objetivos do Plano Trienal não agradaram os defensores das reformas de 

base, visto que tais reformas eram uma espécie de interpretação trabalhista na linha política 

discutida pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) no final dos anos 50. Para os comunistas o 

plano objetivava direcionar o desenvolvimento capitalista brasileiro no rumo de uma 

“revolução nacional e democrática” 14 

Antes do governo João Goulart sofrer o golpe muitos setores, principalmente de 

esquerda, ainda apoiavam o governo e isso inclui o PCB que, segundo Carlos Fico, teve uma 

importante atuação no governo além de operários estudantes, trabalhadores do campo que 

também apoiaram Goulart. Contudo nos últimos meses de 1963 e inicio de 1964 o presidente 

da república passou a ter comportamentos e ações contraditórias, visto que ora solicitava o 

apoio das camadas populares, ora se distanciava em estabelecer medidas que realmente 

beneficiasse o povo. Houve nesse momento intensa politização tanto da esquerda formada por 

trabalhadores urbanos e rurais, soldados (classes subalternas das forças armadas) e estudantes 

(União Nacional dos Estudantes – UNE), quanto da direita por meio da união de empresários, 

militares e Igreja. No que concerne à mobilização das classes direitistas não se pode deixar de 

considerar a atuação política e ideológica de dois importantes órgãos o Instituto de Pesquisas 

e estudos Sociais (IPES) e o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD), ambos 

                                                           
13TOLEDO, Caio Navarro de. O governo Goulart e o golpe de 64. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 47 
14FICO Carlos. Além do golpe: Versões e controvérsias sobre 1964 e a Ditadura Militar. Rio de Janeiro: Ed. 
Record, 2004. p. 17 
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exerceram um imprescindível papel na mobilização direcionada pela Direita, se tornando um 

complexo IPES/IBAD. Segundo Armand Dreifuss a atuação do complexo IPES/IBAD é uma 

constatação de que o golpe de 1964 não foi liderado apenas pelas forças armadas, a sociedade 

civil conservadora com certeza participou do desfecho ocorrido em fins de março de 196415 

Para Caio Toledo, a ação política do complexo IPES/IBAD se fazia por meio inúmeros 

grupos de trabalho, estes formados por intelectuais, burocratas e especialistas que tinham 

acesso direto às forças armadas, ao Executivo, ao Congresso, às associações de empresários, 

aos sindicatos, à Igreja, aos partidos políticos, aos meios de comunicações, entre outros. A 

ação ideológica do complexo era feita de várias formas, através do financiamento da chamada 

“grande imprensa” e revistas que se alinhavam a luta anticomunista e anti-Goulart, na edição 

de livros, panfletos, realização de conferências, fórum de debates, etc.16 

Seguramente o complexo IPES/IBAD foi uma grande rede de apoio dentro das forças 

armadas e também de militares da reserva, alguns dos militares mais influentes pertenciam ao 

complexo e desempenharam um papel importantíssimo na deposição do presidente João 

Goulart, como argumenta Dreifuss. 

Diante de todo esse quadro, o governo Jango estava prestes a ruir, diferente da 

argumentação de que ele não era inevitável, o golpe de 31 de março já era previsível devido à 

grande crise que se instalara no Brasil e que, a proporção do seu agravamento, mais e mais o 

Governo populista de João Goulart perdia espaço e confiança da maioria dos setores sociais. 

Uma tentativa de se aproximar dos segmentos esquerdistas foi dada com o comício do dia 13 

de março organizado principalmente pelo Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) tinha 

como finalidade por em prática as Reformas de Base do governo, reforma agrária era um dos 

assuntos mais presentes nas numerosas faixas carregadas pela população que participou do 

comício, juntamente com o governador Leonel Brizola, Goulart, entre falas exaltadas, 

pressionava o Congresso a fim de que os projetos fossem aprovados, logicamente tal 

acontecimento em muito abalou os ânimos da direita, temerosa de uma revolução comunista 

das classes esquerdistas se organizaram numa contra ofensiva por meio da “Marcha da 

Família com Deus pela Liberdade”. 

 

Desde o início de março, setores das classes médias e da burguesia, sob a 
bandeira do anticomunismo e da defesa da propriedade, da fé religiosa e da 
moral, saíram às ruas em diversas capitais a fim de pedir o impeachment do 
governo federal. Entre estas manifestações civis, destacou-se a “Marcha da 

                                                           
15 DREIFUSS, Armand. 1964: A ação política, poder e golpe de classe. Petrópolis: Vozes, 1987. p. 396-397. 
16 TOLEDO, 1994, p. 85-86. 
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Família com Deus pela Liberdade”, realizada em São Paulo, no dia 19 de 
março, reunindo cerca de 500 mil pessoas.17 
 

Na opinião de Caio Navarro de Toledo tais demonstrações públicas tinham a 

finalidade de “criar um clima favorável à intervenção militar e também de incentivar as forças 

armadas ao golpe. Ainda segundo Toledo, nestas manifestações civis era inexistente a 

presença das classes populares, além de se inspirarem em movimentos anticomunistas 

realizados em outros países.18 

O resultado de todas estas ações motivadas por variados interesses foi o Golpe civil-

militar de 31 de março de 1964 que depôs o presidente João Goulart encerrando um mais um 

capítulo da História do Brasil. Sem resistência por parte das forças legalistas as tropas do 

general Mourão Filho foram direcionadas ao Rio de Janeiro enquanto que Goulart saía de 

cena sem talvez lutar pelo seu governo e sua estadia como chefe maior do executivo de um 

país. Com a ida de Goulart para Brasília e posteriormente para o Rio Grande do Sul o 

Congresso Nacional declarava vago o cargo da Presidência da República. Em 2 de abril o 

posto da presidência foi entregue a Ranieri Mazzilli presidente da Câmara dos Deputados até 

a data de 15 de abril de 1964 quando um novo período se iniciava na história política 

brasileira e que duraria 21 anos.  

 

1.1.1 O golpe de 64 na Bahia 

 

Os desdobramentos políticos do golpe de 64 na Bahia interferiram não só na política, 

como também nos âmbitos econômicos, culturais, e na esfera social, visto que várias parcelas 

da sociedade, de uma forma ou de outra, se mobilizaram e foram contra ou à favor do 

movimento militar que findava o período democrático brasileiro por 21 anos. Assim como as 

mulheres representando a família foram às ruas contra o comunismo, os estudantes da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) também se mobilizavam à favor do governo Goulart, 

contra a ação das forças armadas.  

A política da Bahia no início da década de 1960, especialmente nos anos de governo 

do presidente João Goulart, tinha como chefe do executivo Antônio Lomanto Júnior, este 

sendo eleito por meio da aliança da União Democrática Nacional (UDN) com o PTB. Vale 

ressaltar que o PTB, o mesmo do presidente Jango, não nutria relações amistosas com a UDN. 

A União Democrática Nacional, por sua vez, representava as elites conservadoras, enquanto 

                                                           
17TOLEDO, 1994, p. 97. 
18Ibidem, p. 100. 
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que o PTB ligava-se preponderantemente ao povo. Nesse sentido, a eleição de Lomanto 

Júnior, através dessa coalizão, era contraditória, como afirma Muniz Ferreira: “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” 19 

Importante ressaltar que a aliança UDN-PTB de Lomanto venceu o Partido Social 

Democrático (PSD) de Waldir Pires, opositor do udenista nas eleições de 1962. Segundo 

Ferreira, o PSD, diferente da UDN, tinha bases partidária ligada às demandas populares, além 

de um posicionamento mais central, ainda que buscasse como apoio político as organizações 

sindicais e as classes populares. Diferentemente do sustentáculo oligárquico e burguês agrário 

para a UDN de Lomanto Júnior. 

O que ocorria na verdade, era que mesmo tendo bases conservadoras o governador da 

Bahia, eleito em 1962, tinha um bom relacionamento com o governo Jango. 

 

Triunfante na corrida eleitoral e investido no governo do estado, a tarefa 
colocada diante do novo chefe do executivo baiano demandava o 
empreendimento de uma apreciável obra de engenharia política. Tratava-se 
de viabilizar sua administração através do estabelecimento de relações 
amistosas com a presidência da República, ao mesmo tempo, refrear os 
ânimos das forças sociais mais aguerridas tanto na confrontação ao 
presidente, quanto na luta pela aceleração das reformas de base.20 
 

 Nesse sentido e ainda de acordo com o posicionamento de Muniz Ferreira, Lomanto 

Júnior durante todo o tempo de governo (12 meses antes do golpe) procurou amortecer atritos 

entre a UDN e o PTB, atuando como “algodão entre cristais”.  

Sendo o golpe previsível diante dos vários desfechos dos últimos meses do governo 

Jango, era claro que quando os militares assim chegassem ao poder, todos aqueles que 

apoiaram o governo democrático de Goulart sofreriam sérias represálias, e foi o ocorrido em 

vários estados brasileiros. O caso da permanência do governador baiano ainda, segundo a 

historiografia, é matéria para pesquisas. No entanto, em todo o estado da Bahia cassações de 

mandatos de prefeitos, bem como prisões ocorreram de forma rápida e articulada com os 

militares locais. Exemplos não faltaram para demonstrar a ação dos golpistas, e esses podem 

ser evidenciados com as prisões e cassações de Francisco Pinto (prefeito de Feira de Santana 

pelo PSD), José Pedral (prefeito de Vitória da Conquista pelo PSD), Murilo Cavalcante 

(prefeito de Alagoinhas pelo PSD) e também o prefeito de Salvador Vigildásio Sena. 
                                                           
19FERREIRA, Muniz Gonçalves. O Golpe de Estado de 1964 na Bahia. 2003. p. 1.  Disponível em: <http: 
http://www.fundaj.gov.br/images/stories/observanordeste/observabahia_02.pdf >Acesso em: 20 julho 2016. 
20Ibidem, p. 2. 
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 Diante do quadro da crise política do governo Jango grandes manifestações, tanto em 

favor do governo, como o Comício de 13 de março, como contra, retratado na Marcha da 

Família com Deus pela Liberdade, aconteceram no Brasil como forma da sociedade 

demonstrar seus posicionamentos políticos. Numa esfera local manifestações e ações também 

aconteceram, seja em apoio ao golpe ou contra ele. 

 Nesse sentido, numa verdadeira moção em favor da derrubada de João Goulart, as 

elites, em especial, as mulheres baianas, saem às ruas objetivando demonstrar o quão 

subversivo é o governo Jango e seu caráter extremamente voltado para a ala comunista, esta 

considerada um perigo à sociedade cristã e de “bons costumes”. Logicamente, muitas pessoas 

não tinham a noção de que o golpe estabelecido em 1964 perduraria por tanto tempo, e muito 

menos das circunstâncias pelas quais a ditadura civil-militar foi implantada no Brasil. O 

discurso das forças armadas, altamente manipulado pelos órgãos IPES/IBAD, era o de que 

Jango tinha bases comunistas. Na verdade, estas elites em movimento nas ruas certamente 

estavam muito envolvidas com essas falas repetidamente presentes através dos meios de 

comunicação. De acordo com Ediane Lopes de Santana, as mulheres mães, esposas, filhas, 

noivas, todas estavam convocadas a irem às ruas no intuito de proteger a Democracia que 

supostamente estava ameaçada pelo comunismo. Ainda de acorda com Ediane de Santana, 

havia o entendimento de que às mulheres cabia manter os pilares da sociedade cristã: Deus, 

pátria e família.21 Assim argumenta Santana: 

 

Em Salvador, já nos primeiros meses de 1963, início da gestão do 
governador Antonio Lomanto Júnior – gestão dos partidos opositores PTB e 
UDN – setores conservadores da Igreja Católica, contando com a presença 
de diversas senhoras soteropolitanas, organizaram suas primeiras ações de 
rua com a finalidade de desestabilizar Jango e conter suas reformas de 
base.22 
 

Após o golpe de março de 64 a cidade de Salvador também foi cenário de muitas 

comemorações à favor dos militares, missas de ação de graça, manifestações de apoio e 

congratulações às forças armadas ocorreram como uma forma de agradecimento pelo 

afastamento do comunismo da vida dos brasileiros. Além das deposições de cargos políticos 

houve também a perseguição a líderes sindicais e trabalhadores, a exemplo da indústria 

                                                           
21SANTANA, Ediane Lopes de. Campanha de desestabilização de Jango:as ‘donas’ saem às ruas! In: 
ZACHARIADHES, Grimaldo Carneiro. (Org.). Ditadura militar na Bahia: novos olhares, novos objetos, novos 
horizontes. Salvador: EDUFBA, 2009. Vol. 1. p. 22. Disponível em < 
http://www.dhnet.org.br/verdade/resistencia/ufba_ditadura_militar_na_bahia_1.pdf> Acesso em: 20 julho 2016  
22 SANTANA, 2009, p. 22. 
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petrolífera baiana e seu sindicato o Sindipetro. Sobre as manifestações da sociedade 

soterapolitana a favor do golpe, argumenta Muniz Ferreira: 

 

Poucos dias após o golpe, o cardeal dom Álvaro Augusto da Silva oficiava 
um Te Deum e liderava uma “Marcha da Família com Deus pela 
Democracia”, do terreiro de Jesus até o Campo Grande, como agradecimento 
a Deus e aos comandantes militares pela salvação do país da “ameaça 
comunista”. Tal ato contou com o apoio ativo da deputada estadual Ana 
Oliveira, primeira mulher a presidir uma sessão da Assembléia Legislativa 
do Estado da Bahia, destacada arregimentadora do público feminino para a 
oposição ao Governo Goulart e as reformas de base, denunciadora das 
pretensas ações “dissolventes” e “subversivas” dos “comunistas” na vida 
social e política baiana.23 
 

 Segundo Ediane Santana outras manifestações a favor do movimento “revolucionário” 

dos militares acorreram na capital baiana, como as Cruzadas do rosário, que, na verdade, 

consistiram num ensaio para a Marcha da Família e eram realizadas também em vários 

estados brasileiros. O objetivo desse movimento era, para Santana, “tocar emocionalmente a 

todos os presentes através da manipulação de símbolos religiosos que envolviam, em especial, 

os apelos de Nossa Senhora de Fátima e a reafirmação da necessidade da defesa dos ‘valores 

sagrados da sociedade cristã” 24. 

 Houve também em Salvador as manifestações organizadas pelas mulheres da 

Campanha da Mulher Democrática (CAMDE), também interessadas em reunir as famílias em 

prol de combater o inimigo comunista. 

 Indo de encontro às elites baianas estava o movimento estudantil liderado pelos 

discentes da UFBA. Este, contudo, foi alvo de ações militares contra estudantes e também 

professores considerados subversivos. Houve também queima de livros considerados 

promotores do movimento comunista. 

Refletindo também sobre esse movimento Muniz Ferreira argumenta que a polícia 

militar não poupou esforços em prol da punição àqueles membros do corpo docente, discente 

e também do corpo funcional da Universidade Federal da Bahia e, logicamente, que devido a 

grande aversão ao comunismo que nutria o reitor da universidade, muitas dessas ações iriam 

ter o seu respaldo. 

 Na opinião de Antonio Mauricio Brito, os movimentos de resistência pelos estudantes 

não foram muito intensos, visto que não havia uma articulação entre eles.Existia, na verdade 

pouca representatividade por parte desses alunos. Ainda na visão de Brito essa pouca 

                                                           
23FERREIRA, 2003, p. 7. 
24 SANTANA, Opus citatum, p. 20. 
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resistência estudantil representava uma realidade nacional: “a falta de recusa ativa de 

resistência dos estudantes ao golpe militar”. 25 

 Mesmo existindo todo esse aparelho repressivo, liderado pelo Estado golpista, não se 

pode deixar de considerar as variadas ações feitas por muitos indivíduos. Não fosse assim não 

existiriam tantas torturas, mortes, cassações e prisões não somente durante o momento inicial 

do golpe civil-militar de 1964, mas até o período final da ditadura. Os estudantes, os 

profissionais liberais, membros de partidos políticos, anônimos, todos estes de alguma forma 

se fizeram ouvidos pela sociedade. Mesmo sendo um período de intensas e traumatizantes 

mudanças a sociedade baiana certamente em muito contribuiu para a construção desse 

capítulo da história do nosso país.   

 

 

1.2 O GOLPE CIVIL MILITAR EM FEIRA DE SANTANA  

 

Diante aos acontecimentos ocorridos no Brasil em março e abril de 1964, em que a 

Democracia tinha sido ‘extinta’ e um novo regime político ditaria as regras nos próximos 21 

anos as principais cidades dos estados brasileiros não fugiriam à regra do que ocorreu em 

esfera nacional. Feira de Santana, certamente, foi atingida por esses novos tempos e não 

demoraria para que a ação política dos grupos dirigentes do golpe de 1964 mostrasse sua força 

também na cidade feirense.Um dos principais episódios que, seguramente, se tornou um 

marco inicial para a entrada da Ditadura civil militar em Feira foi o governo do prefeito 

Francisco José Pinto dos Santos e sua posterior prisão e deposição de mandato, ainda em 

1964. Logicamente que, tratar de um personagem de tamanha importância para a política 

baiana requer que nos adentremos em momentos anteriores a sua posição como chefe do 

executivo do municipal.  

Chico Pinto, como era mais conhecido, começou sua vida política ainda na faculdade 

de Direito da Universidade Federal da Bahia, sendo eleito vereador em 1950 e secretário da 

Câmara durante quatro anos, como relata Oscar de Almeida em sua obra Dicionário 

personativo histórico e geográfico de Feira de Santana.26 Na verdade, foi ainda atuando 

                                                           
25BRITO, Antonio Mauricio Freitas. Capítulos de uma história do Movimento Estudantil na UFBA (1964-1969). 
Salvador: Dissertação de Mestrado, UFBA, 2003. p. 35. Disponível em: <http://www.ppgh.ufba.br/wp-
content/uploads/2013/10/O-Golpe-De-1964-O-Movimento-Estudantil-na-UFBA-e-a-Resist%C3%AAncia-
%C3%A0-Ditadura-Militar.pdf> Acesso em 16 julho 2016.  
26 ALMEIDA, Oscar Damião de. Dicionário da Feira de Santana. Feira de Santana: Santa Rita, 2006. p. 52 
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como vereador que sua imagem como político vai sendo construída, nesse sentido afirma João 

Pedro Lázaro: 

 

 O processo de construção da figura política de Chico Pinto vinha sendo feita 
desde a sua gestão na câmara legislativa de Feira de Santana no intervalo de 
1951 a 1954 com ele como um dos vereadores mais votados. No entanto, é 
durante final dos anos 50 e início dos anos 1960 que sua imagem enquanto 
sujeito político se firma na cidade a ponto de disputar as eleições para o 
executivo.27 
 

Importante ressaltar que, ainda no cargo de vereador Pinto realizou muitos feitos para 

a cidade de Feira de Santana. De acordo com Oscar Almeida, levou Posto Médico e energia 

elétrica para o distrito de Humildes, ofereceu o título de Cidadão Feirense para Simões Filho, 

por este ter contribuído para a chegada da luz elétrica e água para Feira, atuando também em 

alguns sindicatos como advogado. Além disso, segundo a revista Panorama,28 nesse período 

de 1951-54, Pinto teria feito reacionários pronunciamentos contra a campanha “O Petróleo é 

Nosso” ocorrida no Brasil entre as décadas de 1940 e 1950, sobretudo devido à política 

neoliberal, que naqueles tempos de Vargas a Juscelino Kubistchek empreederam no Brasil em 

prol de uma industrialização no país.29 

Oriundo de uma família tradicional, tendo uma educação conservadora, Francisco 

Pinto, muito provavelmente não caminharia para essa vertente esquerdista, tendo em vista a 

sua formação tradicional. Para a revista Panorama30, Pinto “caiu” para o lado das esquerdas 

“muito mais por circunstância do que por convicção ideológica”. Apesar de, ainda segundo o 

periódico, Chico Pinto “ter fama de leitor assíduo, desde jovem de best-seller da ciência 

política e da literatura alemã. Gosta[r] de Marx e idolatra[r] Lênin,”de acordo com o próprio 

Chico Pinto, o que o teria levado às alas da esquerda foi o seu ingresso na faculdade de 

Direito e, sobretudo, quando retornou à Feira, sua atuação como advogado, recém formado, 

em sindicatos. Dessa forma Pinto afirma: 

 

Daí em diante, passei a dar passos a frente. Na campanha para prefeito eu 
radicalizei de forma brutal porque naquele momento não queria nenhuma 

                                                           
27 LÁZARO, João Pedro Prado Mercês. Noticias de uma disputa: acirramento político entre PSD e UDN em 
Feira de Santana através dos jornais Gazeta do Povo e Folha do Norte (1959-1964). Feira de Santana: 
Monografia, UEFS, 2012. p. 44. 
28 BATISTA, Jailton. Chico Pinto, a voz do contra. Revista PANORAMA. Feira de Santana: ano 2, n. 44, 
ago./set., 1985. p. 15. 
29 Campanha que movimentou o Brasil, sendo uma das mais polêmicas da história do país nas décadas de 1940 e 
1950. Nesta época a política neoliberal brasileira indicava a intervenção da iniciativa privada, sobretudo a 
estrangeira na indústria do petróleo. Tal postura certamente provocou mobilização das esquerdas que não 
concordavam com essa intervenção, defendendo, assim, o monopólio estatal. 
30 BATISTA, opus citatum, p. 15. 
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conciliação com a burguesia e até dizia na campanha que não queria votos da 
burguesia. Foi assim que ganhei a eleição sem contemporizar e sem 
conciliar.31 
 

Ainda, nesses primeiros momentos, Pinto afirmava à revista não possuir base teórica, 

que respaldasse as suas escolhas políticas. Tais teorias, na verdade, só iriam ser conquistadas 

quando foi preso em 1964 e, na prisão, teve a oportunidade de ler Lênin.32 

Vencendo as eleições em 1962 pelo PSD, derrotando o candidato udenista João Durval 

Carneiro, Francisco Pinto comporia o rol de alguns líderes pessedistas do executivo municipal 

baiano que mais tarde seriam depostos pelo golpe civil militar. 

Importante destacar que o quadro político de Feira de Santana foi marcado fortemente 

pelo acirramento entre a UDN e o PSD. A UDN sendo representada pelas oligarquias que 

tinham perdido prestígio político na ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas e o PSD 

representado por grupamentos ligados à classe média. Na concepção de Ricardo da Silva 

Campos os agrupamentos partidários locais: 

 

Foram, portanto, organizados por políticos que tiveram papel relevante na 
Primeira República ou durante o Estado Novo. Essa experiência política 
proporcionou a aglutinação de facções em torno de duas lideranças feirenses. 
Arnold Silva, que foi intendente entre 1924 e 1928, tornou-se um dos chefes 
locais da UDN e Eduardo Fróes da Motta, prefeito entre 1944 e 1945, 
consagrou-se como líder do PSD.33 
 

Os direcionamentos de ambos os partidos se ressignificaram em fins da década de 

1950. Segundo Ricardo Silva o udenismo feirense que outrora estava vinculado às 

oligarquias, nos anos de 1950 iria se aproximar de segmentos sociais como os estudantes e as 

mulheres a fim de obter vantagens políticas como bases eleitorais e formação de quadros. Em 

contrapartida o PSD também redirecionou suas estratégias promovendo uma maior 

aproximação com movimentos populares e de trabalhadores, o que ocasionou a vitória nas 

eleições municipais de Feira de Santana, em 1962.34 

A história de luta dos trabalhadores no Brasil ganhou grandes proporções com a 

criação da Consolidação das Leis Trabalho CLT no governo Vargas, sobretudo devido ao não 

cumprimento, pelo patronato, dos direitos adquiridos pelos trabalhadores com a criação da 

referida lei. Na concepção de Antônio Luigi Negro e Fernando Teixeira da Silva, em 
                                                           
31 BATISTA, 1985, p. 15-16. 
32 Ibidem, p. 16. 
33 CAMPOS, Ricardo da Silva. O jogo político local: competição e dinâmica política em Feira de Santana (1948-
1965). 2012. 127f. Dissertação (Mestrado em História Regional e Local), Universidade do Estado da Bahia - 
UNEB, Santo Antonio de Jesus - Ba. 2012. p. 13. Disponível em: < 
http://www.ppghis.uneb.br/_dissertacoes/ricardo_da_silva_campos.pdf> Acesso em 2 agosto 2016. 
34CAMPOS, 2012, p. 92-93. 
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Trabalhadores, sindicatos e política (1945-1964), os migrantes que vinham da zona rural para 

as cidades se deparavam com uma rápida industrialização, sejam indústrias pesadas ou de 

bens de consumo duráveis, e eram nestas indústrias que esses homens se empregavam. 

Entretanto, para ambos os autores, muitos intelectuais ou políticos, dirigentes empresariais e 

de governo não consideravam esses migrantes do campo como trabalhadores cidadãos; na 

verdade, estes homens da zona rural, ao adentrar na cidade, eram vistos com as mesmas 

restrições feitas ao antigo trabalhador escravo ou pobre. Nesse sentido, esses sujeitos 

raramente teriam voz ou vez no cenário político brasileiro a partir de 1945.35 

As organizações sindicais que foram surgindo nesse período também sofreram as 

restrições das classes dominantes em não reconhecer os direitos dos operários. Nesse sentido, 

paralisações, greves e movimento de trabalhadores ocorreriam, sobretudo, nesse momento em 

que o Brasil passava por intenso processo de industrialização, seja com a criação da 

Companhia Siderúrgica Nacional ainda no governo de Getúlio Vargas ou com as indústrias 

automobilísticas na gestão de JK. Como já citado anteriormente, o governo Goulart teve 

grandes aproximações com a classe trabalhadora, Jango, na verdade, não só como chefe de 

Estado, mas também como ministro nos governos Vargas e JK aproximou-se dos 

trabalhadores, consequentemente essa ‘aliança’ o levou a ser considerado um comunista pelos 

segmentos dominantes da sociedade. Obviamente que, em se tratando de uma esfera local, 

muitos movimentos populares eclodiram nesse momento de intensa industrialização no Brasil 

e de participação do capital estrangeiro nesse processo industrial em curso. Na Bahia, não se 

pode deixar de mencionar a militância da Juventude Universitária Católica (JUC), fundada em 

1930, e pertencendo a Ação Católica Brasileira. Segundo Cristiane de Santana, a JUC 

inicialmente objetivava influenciar o sistema educacional brasileiro promovendo a 

cristianização de uma elite intelectual que se formava nos ambientes universitários. No 

entanto, tal postura se modificou a medida que o contexto social do Brasil exigia ações mais 

engajadas desses sujeitos sobretudo a partir da década de 1960,quando muitos jucistas 

começariam a adentrar os movimentos estudantis, a exemplo da UNE.36 

Vale ressaltar que a JUC mais tarde passou por algumas transformações devido a 

divergências com a igreja católica. Por causa desse atrito, como afirma Santana, surgiu a 
                                                           
35 NEGRO, Antonio Luigi; SILVA, Fernando Teixeira da. Trabalhadores, sindicatos e política (1945-1964). In: 
FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. (Orgs.). O Brasil Republicano: livro 3 : o tempo da 
experiência democrática : da democratização de 1945 ao golpe civil-militar de 1964. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2010. p. 49.  
36SANTANA, Cristiane Soares. Notas sobre a história da Ação Popular na Bahia (1962-1973). In: 
ZACHARIADHES, Grimaldo Carneiro. (Org.). Ditadura militar na Bahia: novos olhares, novos objetos, novos 
horizontes. Salvador: EDUFBA, 2009. v. 1. p. 151-152. Disponível em 
<http://www.dhnet.org.br/verdade/resistencia/ufba_ditadura_militar_na_bahia_1.pdf> Acesso em: 6 ago 2016. 
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necessidade de outro instrumento de ação política capaz de responder à realidade vivida 

naquele momento pela sociedade brasileira, e assim nasceu o movimento Ação Popular, este 

atuando principalmente na educação brasileira.Dessa forma, argumenta Santana: 

 

Durante os anos 60, os católicos e os organismos ligados a eles, como a 
Ação Popular, participaram e até mesmo criaram várias experiências de 
educação popular, dentre os mais significativos podemos citar o Movimento 
de Educação Popular baseado no método Paulo Freire, que foi desenvolvido 
em bairros populares em Salvador por militantes e simpatizantes da AP e o 
Movimento de Educação de Base (MEB), com o qual a AP realizou uma 
parceria promovendo um trabalho de alfabetização e conscientização política 
no interior da Bahia através de escolas radiofônicas.37 
 

Os trabalhos desenvolvidos pela AP foram muito abrangentes, a Ação Popular além de 

se relacionar com movimentos de sindicalização também, como já evidenciado, atuava na 

educação camponesa e educação das massas. Ainda na concepção de Cristiane Santana tal 

movimentação da AP iria ser interrompida no momento do golpe de 1964, trabalhos de 

conscientização de camponeses, fundação de sindicatos, e o trabalho de educação em bairros 

populares, que incentivavam o senso crítico dos sujeitos iriam cessar completamente com a 

ação dos militares.38 

Cidades como Feira de Santana e Vitória da Conquista sofreram intensamente as ações 

dos militares por serem lugares onde os chefes do executivo estavam ligados à João Goulart. 

E de fato uma ação liderada por militantes do movimento Ação Popular em Feira de Santana, 

juntamente com o prefeito Francisco Pinto estava sendo organizada para resistir ao golpe 

civil-militar de 1964. Em um depoimento referente a esse momento Chico Pinto afirma: 

 

A cidade de Salvador encontrava-se cercada pelas tropas e centenas de 
prisões foram efetuadas. Vários líderes operários e estudantis que escapavam 
se deslocavam para o nosso município. Discutimos o que fazer e resolvemos 
resistir. Uma série de providências foram adotadas para enfrentar os 
golpistas. Não cabe aqui enumerá-las. A ausência de reação no resto do país 
nos levou desmobilização. Providenciamos a fuga para a maioria dessas 
lideranças.39 
 

  A gestão do, então prefeito de Feira de Santana, Francisco Pinto, foi grandemente 

marcada pela participação popular, em muitos momentos o executivo feirense se aproximou 

da população de uma forma que amedrontava as classes dominantes, e estas, por sua vez, 

acusavam o governo de comunista e aberto à bandalheira das massas. Além disso, essas 

                                                           
37 Ibidem, p. 153. 
38 Ibidem, p. 155. 
39SANTOS, F.P. dos. apud SANTANA, 2009, p. 155-156. 
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atitudes de Pinto tornaram-no único na história de Feira de Santana. Assim afirma João Pedro 

Lázaro: 

 

A estratégia de campanha desenvolvida por Francisco Pinto foi bastante 
peculiar na história de Feira de Santana, sua inserção nos espaços da classe 
trabalhadora foi muito sagaz da parte do candidato, inclusive porque o PTB, 
partido que tinha como característica principal essa aproximação aos 
sindicatos, estava muito próximo a UDN essa que achava trabalhador ou 
qualquer vínculo com a classe operária coisa de comunista.40 
 

Em referência à aproximação das massas no governo do prefeito Chico Pinto em Feira 

de Santana também argumenta Ricardo Campos: 

 

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 e a abertura política 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.41 
 

Uma gestão de cunho popular, permitindo em vários momentos a participação de 

populares em decisões orçamentais do governo municipal certamente iria despertar a ira dos 

opositores udenistas de Feira de Santana, o próprio Francisco Pinto irá afirmar à revista 

Panorama que os partidos que por muito tempo dominaram a política feirense e que 

representavam as classes abastadas iriam se opor a tais atitudes. Assim Pinto narra o episódio 

tumultuado da aprovação do orçamento feirense pela Câmara de vereadores: 

 

“O povo se revoltou e arrebentou a Câmara. Os vereadores tiveram que fugir 
amedrontados, alguns deles protegidos por nós mesmos. Outros desmaiaram. 
Houve alguns tiros e saíram alguns feridos. Alguns daqueles vereadores que 
nos acusaram tiveram a sorte de não serem trucidados porque protegemos. A 
polícia saiu de lá debaixo de vaia. Na hora da confusão, eu saí do gabinete e 
fui até a Câmara, que funcionava na própria Prefeitura e pedi calma. Naquele 
tumulto todo, eu pedi calma e discursei. Fizemos um cordão de isolamento e 
eles saíram amontoados dentro do carro, uns nos colos dos outros.” 42 
 

Outros episódios ocorreram em Feira de Santana demonstrando a indignação daqueles 

que estavam a favor da ‘revolução’ e contrários à forma de governar adotada por Chico Pinto. 

Um desses episódios ocorreu em 1963 e estava relacionado com a cobrança dos impostos 

municipais. Como o governo estadual era de um udenista, logicamente que ações destinadas a 

enfraquecer o governo Pinto iriam ocorrer. A decisão viria do governador baiano Lomanto 

                                                           
40 LÁZARO, 2012, p. 47. 
41 CAMPOS, 2012, p. 107. 
42 BATISTA, 1985, p. 14. 
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Júnior. Agora o Estado era quem iria executar esse serviço de arrecadação de impostos no 

Campo do Gado, local em que funcionava a feira do gado na cidade feirense. Com essa 

medida a intenção do governo estadual era boicotar a arrecadação feirense e dessa maneira 

enfraquecer o governo pessedista municipal. Nesse sentido afirma Diego Carvalho: 

 

Em um episodio conhecido como guerra dos currais [...] o prefeito assumiu 
junto com a guarda municipal e homens dos subúrbios, a liderança de um 
enfrentamento aos fiscais do governo do estado contra a cobrança de 
impostos. Neste momento ele [se] afasta[va], até mesmo, das perspectivas do 
partido que lutava dentro das “regras do jogo democrático”. A guerra dos 
currais já havia deixado lembranças fortes em seus opositores. Foi um 
momento de enfrentar o governo de Lomanto Jr. Que substituiu o secretário 
de finanças do governo municipal que era indicado pelo governo estadual, 
afinal o governo estadual queria garantir a cobrança de novas taxas 
também.43 
 

Seguindo esse mesmo caminho de afirmar que a intenção do governo Lomanto Júnior 

era enfraquecer a gestão popular de Chico Pinto nesse acontecimento da arrecadação de 

impostos do Campo do Gado, Rafael Lins irá argumentar que “a ‘guerra dos currais’, travada 

em junho de 1963, eclodiu da discordância entre os governos municipal e estadual em torno 

da arrecadação de impostos” 44 

Diante a todos esses momentos do governo Francisco Pinto, desde a sua trajetória 

ainda como estudante de Direito, intercedendo a favor dos sindicatos, contra a campanha “o 

Petróleo é nosso”, estabelecendo intensas relações com a população feirense, não surpreende 

que sua trajetória tenha se dado na contramão das práticas políticas tradicionais. O momento 

político vivido no Brasil naqueles fins de 1950 e início de 1960, em especial o golpe civil-

militar de 1964, não tolerou indivíduos com ideais contrárias à ordem vigente, ao poder dos 

militares. Atitudes de rebeldia não faltaram para exemplificar a indignação de parte da 

população que entendia que o golpe não era uma ‘revolução’ como afirmavam os partidos de 

direita. Assim como muitos líderes políticos em todo país, Francisco Pinto foi perseguido pela 

ditadura perdendo o mandado de prefeito de Feira de Santana, possibilitando, assim, o 

restabelecimento de antigas gestões. Na concepção de Ricardo Campos: 

O golpe político possibilitou a restauração da UDN no executivo. Isso foi crucial para 

a continuidade dos projetos políticos udenistas iniciados nas gestões anteriores dos João 

Marinho Falcão (1954-1958) e Arnold Silva (1958-1962). Eles, no decorrer dos 1960/70, 
                                                           
43 CORREA, Diego Carvalho. O futuro do passado: uma cidade para o progresso e, o progresso para cidade em 
João Durval Carneiro (1967-1971). 2011. 120f. Dissertação (Mestrado em História), Universidade Estadual de 
Feira de Santana - UEFS, Feira de Santana – Ba, 2011. p. 42. 
44 LINS, Rafael Quintela Alves. A cidade ferve e o bicho espreita: os dominantes e a política em Feira de 
Santana (1945-1964). Feira de Santana: Dissertação de Mestrado, UEFS, 2014. p. 123. 
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basearam-se na tentativa de inserção da cidade nos rumos da industrialização, do 

desenvolvimento urbano, no esfacelamento dos movimentos populares, assim como na 

abertura ao capital estrangeiro, com a implantação de um parque industrial.45 

Obviamente que, com a saída de Chico Pinto, um ‘novo’ capítulo se iniciaria na 

história de Feira de Santana, o “bicho” que chagaria a Feira, como afirma Muniz Sodré 46 em 

O bicho que chegou a feira também demoraria alguns anos para ir embora. 

 

 

1.3 OS DESDOBRAMENTOS DA DITADURA E SEUS REFLEXOS EM FEIRA DE 
SANTANA 

 

A cidade de Feira de Santana, assim como algumas cidades do interior da Bahia, 

vivera muito intensamente os anos da Ditadura civil-militar. Mesmo distante das grandes 

agitações vividas na capital, o interior baiano também foi marcado pelas transformações, 

sejam elas políticas, econômicas, sociais e culturais, geradas pelo período de ditadura no 

Brasil. Argumentando nesse sentido e fazendo menção à obra literária de Muniz Sodré, O 

Bicho que chegou a Feira, Correia expõe tais mudanças ocorridas em Feira de Santana com a 

chegada do período militar: 

 

Para o pesquisador, Feira de Santana entrou em um novo momento, quando 
novos experimentos políticos foram realizados e a cidade acabou ocupada 
por um “Bicho” que vinha com a função de higienizá-la de um tipo de 
sujeito e, sobretudo, de práticas que ameaçavam velhos poderes 
restabelecidos. Feira se integrava às novas conformações políticas do Brasil 
que tinha seu reflexo em configurações locais. O ano de 1964 acarretou para 
Feira um tempo de perseguições, prisões e exílios.47 
 

Ainda segundo Correia, o golpe civil-militar de 1964 foi fortemente marcado pela 

atuação da União Democrática Nacional (UDN), um partido político que teve origem ainda no 

governo de Getúlio Vargas, formado pela ala conservadora do governo. Para Faber em 

História dos Partidos políticos no Brasil, a UDN reunia setores da burguesia e membros da 

classe média urbana, seus componentes representavam as antigas oligarquias regionais, os 

coronéis. Portanto, tal partido não apoiava políticas populares, defendiam, assim, a 

propriedade privada e os latifúndios.48A União Democrática Nacional, sendo um partido de 
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46 SODRÉ, Muniz. O bicho que chegou a feira. Rio de Janeiro: F. Alves, 1991. 
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48FABER, Marcos. História dos partidos políticos no Brasil. Disponível 
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direita, manifestou apoio ao golpe ocorrido em 1964. Além da saída do presidente Goulart, a 

UDN, como já mencionado anteriormente, teve grande influência no afastamento do prefeito 

Francisco Pinto, do executivo municipal. Além deste, vários outros chefes do executivo 

baiano também tiveram seus mandatos interrompidos pelos militares da ditadura. 

Importante ressaltar que a UDN feirense, bem como, de forma geral, o discurso dos 

mentores do golpe, era de que o Brasil precisava se modernizar e, para tal, era necessário a 

industrialização. Esta impulsionada nos anos 1930, no governo de Getúlio Vargas, era uma 

industrialização que se dedicou à implantação de indústrias de bens de capital, já que 

anteriormente as atividades industriais genuinamente brasileiras eram destinadas a bens de 

consumo, sendo, os bens de capital importados. Na concepção de Valente,49 no período 

Vargas a produção de bens de capital oriundos do estrangeiro promoveu, além da substituição 

de importações, o desenvolvimento do setor industrial de bens de capital corrente, este 

formado por capital nacional. Ainda na visão deste autor, tal crescimento industrial ocorreu de 

forma concentrada, privilegiando a região sudeste em detrimento das outras.  

As décadas de 1950 e 1960 foram marcadas por um maior desenvolvimento industrial, 

sobretudo com o governo de JK e seu intento em transformar o país 50 anos à frente em 

apenas 5 anos, nesse sentido, Kubistchek promoveu uma crescente entrada do capital 

estrangeiro a fim de que houvesse o desenvolvimento do parque industrial do Brasil. 

Ademais, a construção de Brasília entre 1956 e 1960, demandou grandes remessas do capital 

internacional para, além da construção propriamente dita, integrar as regiões do Brasil por 

meio da sua nova capital construída no centro do país. Sobre tal aspecto Ana Maria Oliveira 

argumenta:  

 
Nos anos 50 e 60 do século XX, assiste-se no Brasil ao processo de 
consolidação da interiorização da modernização e da modernidade. A 
inauguração de Brasília foi o seu ápice e ela tornou-se um símbolo maior 
nesse contexto. Ainda na construção de Brasília, o presidente Juscelino 
Kubistchek argumentava que a construção da capital daria origem tanto à 
integração nacional (integração pela ‘interiorização’ era um de seus slogans) 
como ao desenvolvimento regional, levando o mercado nacional às 
economias de subsistência.50 
 

Até então, segundo Oliveira, esse processo de modernização no país foi decisivo para 

Feira de Santana. A segunda maior cidade baiana também foi inserida nesse processo, 

                                                           
49VALENTE, Andrei de Brito. Estado e direção de classe: algumas reflexões sobre o período de industrialização 
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50OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Feira de Santana em tempos de modernidade: olhares, imagens e 
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Pernambuco - UEFP, Centro de Filosofia Ciências Humanas, Recife, 2008. p. 18-19. 
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impulsionando, dessa forma, ainda mais a sua tendência comercial, principalmente por ser um 

importante ponto de encontro de vários indivíduos que, em Feira de Santana, precisam passar 

para chegarem a outros pontos do país. 

Em O Bicho que chegou a Feira, obra ficcional, mas que em muito condiz com a 

realidade vivida naquele período em Feira de Santana no momento da chegada do regime 

militar, Muniz Sodré a todo tempo, juntamente com uma gama de personagens, estes com 

características que condizem com os verdadeiros habitantes da cidade baiana, evidenciam o 

momento da chegada de um “bicho” que chagou à Feira e,de fato, proporcionou intensas 

transformações. Na verdade, esse “bicho” foi revelado na figura de um capelão, um indivíduo 

considerado estrangeiro pelos habitantes da cidade, sobretudo pelas suas características físicas 

que não se assemelhava à população local, vestido com um uniforme da polícia militar da 

Bahia e que vinha à Feira “preocupado com uma presumida disseminação de almas 

comunistas na cidade, esta sendo porta obrigatória no sertão” 51. Além do mais, o famoso 

capelão ao vir à Feira disseminava um ideal de modernidade, que nas palavras de Sodré, 

“pertencia à antiguidade dos interesses, era coisa dos mandões de sempre, os velhos udenistas, 

pessedistas, fosse lá quem fosse, mas sempre velhos” 52. Segundo a narrativa de Muniz Sodré 

a modernização era apenas uma artimanha dos antigos grupos políticos que comandaram 

Feira de Santana e que se utilizavam desse discurso de higienização em consonância com a 

fala dos golpistas conservadores, para alcançar o poder novamente. 

No que concerne ao período da Ditadura civil-militar o processo industrial foi um dos 

aspectos da nova ordem implantada, bem como desse discurso modernizador. Os militares, a 

partir de 1964, reorganizaram o Estado e redirecionaram a economia, com esta se tornando 

militarizada como afirma Paes: 

 
A militarização da economia brasileira deu também os seus primeiros passos 
entre 1964 e 1967, através do I Plano de Mobilização Industrial. Esse plano 
avaliava que uma industrialização compatível com o novo modelo 
econômico exigia uma indústria bélica nacional que tivesse inclusive peso 
no comércio exterior e aumentasse também o poder militar industrial.53 

 

Após a destituição de Francisco Pinto, Feira de Santana seria governada por Joselito 

Falcão Amorim, governando a cidade entre os anos de 1964 à 1967. Pertencente a uma 

família influente em Feira de Santana, Amorim se formou em odontologia, mas foi sua 
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carreira de professor que o trouxe maior destaque. Lecionou matemática no famoso colégio 

Santanópolis, iniciando sua carreira política como vereador, atuando em tal cargo durante dois 

mandatos, posteriormente ocupando o posto de secretário da prefeitura no governo de Arnold 

Silva (1959-1962) e, em 1964 assumiu a prefeitura de Feira em substituição à Francisco Pinto, 

cassado pela ditadura. 

Para Diego Correia, Amorim foi “experiente vereador, com a destituição de Pinto é 

eleito pela câmara para o cargo de prefeito, constituindo no município bases para a futura 

transformação desenvolvimentista que viria no governo de João Durval” 54 

O governo de Amorim em Feira de Santana coincidiu com a gestão do militar 

Humberto Castelo Branco na presidência do Brasil, este governando entre os anos de 1964 à 

1967. Na concepção de Marcos Napolitano em 1964: História do regime militar brasileiro
55, 

o governo Castelo Branco, por muito tempo foi considerado pela historiografia como 

“brando”, para esse grupo de historiadores a gestão castelista não possuiu a mesma dureza por 

ter ocorrido antes da decretação do Ato Institucional número cinco, o AI-5. Entretanto, 

Napolitano chama atenção de que se deve ter cautela em diagnosticar que o primeiro governo 

militar brasileiro não era uma ditadura. Ainda na concepção desse autor “é inegável que a fase 

pré AI-5 ainda não era marcada pela censura prévia rigorosa e pelo terror do Estado 

sistemático contra opositores amados ou não, mas isso significa diminuir o caráter autoritário 

do regime de 1964?” 56. Para responder tal questionamento Napolitano, assim argumenta:  

 
O governo Castelo testemunhou, paulatinamente, o fim da coalizão golpista 
triunfante em 1964. À medida que essa coalizão se esgarçava e os 
movimentos de contestação aumentavam, o governo aprofundava suas 
estruturas autoritárias, dando ossatura ao novo regime. E a cada nova medida 
institucional autoritária a coalizão se esgarçava mais. Este círculo de ferro 
marcou o regime entre 1964 e 1968, quando as ilusões foram 
definitivamente dissipadas com o AI-5. Entretanto, mesmo antes de a 
ditadura se tornar “escancarada”, o governo Castelo Branco (e o regime que 
se construía com ele e por ele) não poderia ser caracterizado como 
propriamente “liberal”, como sugere certa memória do período. As 
denúncias de torturas em instalações militares pipocavam. O governo 
reprimia a oposição no atacado, através dos IPM presididos pelos coronéis 
linhas-duras, e pontualmente, cassando mandatos, mas evitando prisões em 
massa57. 
 

Nesse sentido, apesar de não ser visto totalmente como ‘endurecido’, o governo 

Castelo Branco não pode ser desconsiderado do seu formato autoritário, mesmo não tendo 
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sido em seu governo decretado o mais severo dos Atos Institucionais (AI-5), outros, como os 

atos número 2, 3 e 4 contribuíram para legitimar o autoritarismo oriundo de 1964. 

Na gestão de Joselito Amorim, Feira de Santana passou por uma rápida 

industrialização, exemplo disso foi a criação do Centro das Indústrias de Feira de Santana 

(CIFS) em 1965, que de acordo a Correia era “o maior representante e articulador das 

demandas em relação à constituição de um centro industrial no município58”. Certamente que 

o governo Amorim em Feira caminhava na direção do discurso nacional de modernização do 

país, por meio da urbanização e industrialização, nesse sentido diz Diego Correia: 

 

O governo Castelo, assim como nosso sincrônico governo Amorim, 
acompanhava uma tendência histórica posta naquele contexto, à organização 
de projetos modernizadores para o país, em um momento em que o 
presidente precisava conter politicamente as oposições, nos primeiros dez 
anos de ditadura, o regime utilizava muito da força ao invés de mecanismos 
sutis de um Estado moderno de tipo ocidental como caracteriza Gramsci. 
Mas essa missão de transição de Castelo levou consigo outras características 
ressonantes na gestão municipal. O saneamento do executivo e legislativo 
logo aconteceu, mas era preciso mais, e Joselito tinha missão pública de 
concentrar esforços no combate às oposições. Um ambiente quase saneado 
propiciou o tom da gestão.59 
 

O fechamento político implantado pelo regime militar vigente foi caracterizado, 

sobretudo, pelo extremo controle por parte do executivo federal em todas as instâncias do 

Estado. Na verdade, todo o poder que outrora era tripartido entre executivo, legislativo e 

judiciário, agora estava concentrado na figura do presidente da república. Logicamente, que 

descentralização partidária não mais responderia ao sistema autoritário instaurado pelos 

militares. Nessa conjuntura, e obedecendo à Doutrina de Segurança Nacional, surgiram os 

chamados Atos Institucionais que foram sendo criados à medida que o endurecimento do 

regime ocorria. Ainda no primeiro período do governo militar, no Brasil quatro destes Atos 

foram estabelecidos, o primeiro surgia, ainda no calor da hora do golpe, em 9 de abril de 1964 

e, por sua vez, determinava cassações de mandatos a todos que representassem uma ameaça 

ao Estado suspendendo os direitos políticos destes e também estabelecendo as eleições 

indiretas para os cargos públicos. Conforme discutido anteriormente, o executivo municipal 

feirense, à época, sofreu imediatamente as ações deste primeiro ato do governo militar. A 

deposição do prefeito Francisco Pinto e a posterior ocupação de Joselito Amorim na prefeitura 

de Feira de Santana, por meio de eleições indiretas ilustram esse contexto nacional a nível 

local. Certamente estados e municípios foram, gradativamente, perdendo autonomia. 
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Com o Ato Institucional número 2 (AI-2), vigente um ano após o primeiro, em 27 de 

outubro de 1965, o chefe do executivo federal poderia decretar Estado de Sítio sem aprovação 

do Congresso Nacional, além de outras determinações. O Ato implantava o bipartidarismo, 

existindo somente a Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e o Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB). Na concepção do brasilianista Thomas Skidmore o objetivo do segundo 

Ato Institucional era “tornar mais difícil qualquer vitória eleitoral da oposição”60. Nesse 

sentido, com a abolição de todos os partidos, até então existentes, a ARENA se tornou o 

partido ligado ao governo e o MDB ligado ao partido das oposições. Segundo Skidmore, a 

maioria dos indivíduos que pertenciam aos quadros da UDN, agora faziam parte da Aliança 

Renovadora Nacional. Já os membros do PTB e PSB compunham o rol do Movimento 

Democrático Brasileiro.  

Eleito indiretamente pela ARENA, João Durval Carneiro foi o sucessor de Joselito 

Amorim na prefeitura de Feira de Santana e, consequentemente, deu prosseguimento à 

política saneadora do governo. Ao representar as classes dominantes efetivou a prática 

industrial e modernizadora presentes no discurso do governo federal. Assim, para Diego 

Correia:  

 
Para João Durval constituir seu projeto político para Feira de Santana, teve 
de desenvolver uma série de táticas e mecanismos para consolidação de 
novos objetivos para a cidade, articulando o passado comercial e pecuarista 
em que a cidade vivia com novas perspectivas de higienização, 
modernização acelerada, com reforma urbana, industrialização e 
reorganização econômica.61 
 

De acordo com Santos, o período político em que João Durval esteve na prefeitura de 

Feira, atraso e modernidade foram as principais pautas entre os meios de comunicação, e o 

comércio era visto como principal entrave para que a cidade se modernizasse: 

Tentava se consolidar em Feira de Santana uma nova hegemonia, que 
colocasse um obstáculo ao domínio agro mercantil nas relações sociais 
feirenses. Este projeto ficou expresso na insistente proposição pelos políticos 
da ARENA na eleição de João Durval considerado como o político da 
industrialização feirense, em oposição aos políticos do PSD, considerados 
como os representantes das elites rurais62. 
 

Decerto que, o governo Durval em muito correspondeu aos anseios das forças 

militares dominantes no Brasil naquele período, além da prática modernizadora, sendo 
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concretizada pelas indústrias e urbanização da cidade, a gestão de João Durval também foi 

marcada por grandes movimentações esquerdistas contra o governo, em especial o movimento 

estudantil que esteve atuante em todo o Brasil. Sobre tal enfoque Correia63afirma que em 

Feira de Santana as forças oposicionistas eram representadas pelo Movimento Democrático 

Nacional, onde os mesmos, por não concordarem com o programa do governo em vigor, 

partiam para a luta armada. Vale ressaltar que muitos movimentos foram formados por 

estudantes secundaristas e sindicatos da cidade envolvidos no Partido Comunista Brasileiro 

(PCB). 

Carlos Fico em Espionagem, polícia política, censura e propaganda: os pilares da 

repressão
64 tece uma profícua análise sobre as motivações do quinto Ato Institucional ao 

argumentar que tais estímulos para criação de tal ato não pode ser fruto apenas de memórias 

divergentes. Para este autor, há uma crença de que foi “a opção pela ‘luta armada’, por parte 

da esquerda, que levou ao AI-5 ou quando se trata da memória da própria esquerda, teria sido 

o Ato Institucional de dezembro o motivo pela opção pela ‘radicalização’”. Certamente, e, 

como afirma Fico, a interpretação dos fatos históricos não está livre de explicações baseadas 

em causa e efeito ou elucidações simplistas, como a que se atribui, por alguns estudiosos do 

período, a branda atuação de Castelo Branco no governo militar. No entanto, é preciso 

perceber que os fatos históricos possuem inúmeras motivações, como, no caso do AI-5: 

 

A luta em prol do comunismo [pelas esquerdas] deveria ter a deflagração de 
uma “guerra popular”, estabelecida através de focos de guerrilha rural e 
incentivada por ações de “guerrilha urbana”. Este era um projeto que os 
animava havia tempo. Do mesmo modo, a criação, pela ditadura, de um 
“setor especificamente repressivo” não foi apenas uma consequência da “luta 
armada”, mas um projeto que se integrava ao estabelecimento de outros 
suportes básicos do regime (espionagem, censura, propaganda) e com os 
quais se pretendia, em síntese, eliminar ou ocultar tudo que dissentisse da 
‘utopia’ autoritária expressa na diretriz geral da “segurança nacional”.65 
 

Numa escala nacional, vários foram os movimentos de luta armada que ocorreram no 

Brasil, sobretudo, no ano de 1968, a exemplo das manifestações de rua de 13 de março e 26 

de junho, no Rio de Janeiro. Este último chamado de passeata dos cem mil, tendo como 

participantes, estudantes, indivíduos ligados à arte e intelectuais. Em se tratando da Bahia, 

vários também foram os movimentos e, por conseguinte, os grupos que em Salvador se 
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formaram, a fim de destituir os poderes e as ações do governo militar, consideradas arbitrárias 

por esses estudantes. Segundo Souza66, a Vanguarda Armada Revolucionária (VAR-

Palmares), o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR) e o Movimento 

Revolucionário Oito de Outubro (MR-8), formaram as principais organizações políticas 

armadas urbanas que atuaram em Salvador, sendo que Feira de Santana foi a principal base do 

MR-8, além da capital baiana. É bem verdade que, a partir da confirmação do Ato 

Institucional 5 as manifestações esquerdistas se tornam ainda mais radicais em todo o país. 

Conforme observa Ruy Cerqueira: 

 
O movimento estudantil retoma as ruas numa efervescência febril; era a 
agitação e propaganda pela derrubada imediata da ditadura. Pipocaram 
greves e unidades fabris de São Paulo e Rio Janeiro, o exército é convocado 
para restabelecer a ordem. Em Feira de Santana, Santa Bárbara, ao lado dos 
pintistas, artistas, e intelectuais promovia panfletagens, comícios e 
passeatas.67 
 

Indubitavelmente, os focos de resistência permaneceram em todo o período da 

Ditadura Militar. Em Feira de Santana, mesmo com a morte do guerrilheiro Luiz Antônio 

Santa Bárbara em 197168, as ações das esquerdas em relação à ditadura continuaram. 

Os anos que sucederam ao governo de João Durval em Feira de Santana inaugurou um 

novo momento político na cidade. Newton da Costa Falcão (1972-1973) foi o último governo 

do executivo feirense a se eleger pela ARENA, “quebrando um ciclo de prefeitos eleitos pelo 

partido situacionista, ou seja, com o aval do Movimento revolucionário de 64, que tivera 

início em Joselito Amorim” 69. A perda de hegemonia dos arenistas, certamente, esteve em 

consonância com um movimento de abertura política, que já iniciou em fins da década de 

1970 e início da década 1980 em toda América Latina. Nesse sentido, países como Chile, 

Bolívia, Uruguai presenciaram um intenso movimento de redemocratização, não sendo 

diferente, assim, o contexto brasileiro. 
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Importante ressaltar que a crise dos governos militares foi motivada, sobretudo, por 

uma conjuntura internacional. Segundo Silva70, as mudanças ocorridas na América Latina 

podem ser comparadas às transformações sofridas no Leste Europeu com a chegada de 

Mikhail Gorbachev e a posterior queda do socialismo real, além disso, a ascensão de Jimmy 

Carter na presidência dos Estados Unidos e suas ações em defesa dos direitos humanos 

favoreceu a abertura de novos espaços para que as esquerdas brasileiras atuassem. Ainda na 

concepção de Silva, as crises políticas das ditaduras na América Latina já tinham sido iniciada 

sem 1974, por meio de dois pontos distintos de ação: o processo de inserção do Brasil num 

Estado de Direito, de acordo ao projeto Geisel-Golbery71e, de outro lado, a vitória do MDB 

em 1974. 

Vemos, assim, desde já, os principais elementos no longo jogo político denominado 

abertura: a pressão exterior, representada principalmente pelo governo Carter e, também, os 

condicionantes da economia mundial; o projeto de abertura do poder militar, traduzido na 

estratégia Geisel-Golbery, e a ação autônoma, porém condicionada, da oposição. Estes 

elementos, não necessariamente únicos ao longo dos anos 1970 e 1980, vão dar forma, 

objetivos e ritmo da abertura, ou transição, do regime militar implantado em 1964, em direção 

a um Estado de Direito72. 

Certamente que, a lógica da ditadura não era se aproximar das massas e, menos ainda 

dar voz, àqueles que, por muito tempo, tiveram suas liberdades suprimidas pelas ações dos 

militares no poder do Brasil durante 21 anos. Entretanto, a partir 1974 o governo fechado, 

passou a dar sinais de superação, crises políticas e econômicas (fim do ‘milagre brasileiro’) 

principalmente, dariam os primeiros indícios de esgotamento. O governo de Ernesto Geisel ao 

assumir os rumos do país, em concordância aos ideais de Castelo Branco, em 1964, propunha 

uma migração ao regime democrático de forma gradativa, na verdade, essa representava a 

terceira meta do governo, o retorno à Democracia. 

Outro aspecto importante do governo Geisel esteve relacionado ao declínio da 

ARENA como partido hegemônico nas esferas do governo. Para Skidmore, as eleições de 

                                                           
70 SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. Crise da ditadura militar e o processo de abertura política no Brasil, 
1974-1985.In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. (Orgs.). O Brasil Republicano: livro 
3: o tempo da experiência democrática : da democratização de 1945 ao golpe civil-militar de 1964. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p. 246-247. 
71 No governo Ernesto Geisel, Golbery do Couto e Silva foi ministro da Casa Civil da presidência da República 
e, junto com o presidente iniciou o processo de redemocratização, que, para ambos, deveria ser lenta e gradual, 
com tal posicionamento, Geisel era concordante à visão de Castelo Branco quando este esteve no poderem 1964, 
na visão de Castelo a revolução deveria partir de um período de governo e, posteriormente, direcionar o Brasil à 
redemocratização. 
72 SILVA, opus citatum, p. 247.  
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1974 favoreceram uma vitória para o partido de oposição MDB73. Ainda segundo este autor, o 

êxito do Movimento Democrático Brasileiro configuraria três questões:  

 
Justiça social (denunciando a tendência a uma distribuição mais desigual da 
renda), liberdades civis (violações dos direitos humanos que tanto 
indignavam os críticos da oposição) e a desnacionalização (denunciando a 
infiltração estrangeira na economia do Brasil). Os líderes emedebistas 
afirmavam que a sua vitória mostrava que o povo os havia aceitado como 
autênticos representantes da oposição.74 
 

Diante desse cenário de perda de força dos regimes ditatoriais na América Latina, em 

especial no Brasil, Feira de Santana não ficou inerte a todas essas mudanças, o governo 

municipal de Colbert Martins da Silva, eleito pelo MDB (1977-1982), exemplifica todas essas 

transformações ocorridas com o início da abertura política. Para Santos, Colbert foi o maior 

herdeiro de Francisco Pinto, com uma gestão muito semelhante a que Pinto desenvolveu em 

Feira de Santana, se aproximando, em muitos momentos, da população feirense75. Nesse 

sentido, afirma Santos sobre Colbert Martins: 

 
Tinha um estilo bastante peculiar na gestão municipal. Diversas vezes 
deslocava o funcionamento da prefeitura para os bairros mais pobres, onde 
obtinha contato frente a frente com os eleitores e, não raramente, frequentava 
reuniões de associações de moradores, de trabalhadores, principalmente 
rurais, onde escutava diretamente as queixas das pessoas e tirava um 
encaminhamento prático para resolver seus problemas.76 
 

Vale destacar que, o MDB em Feira de Santana não formava um partido coeso, havia 

dois grupos que divergiam. Conforme salienta Igor, um destes grupos era ligado a Colbert 

Martins e Francisco Pinto e o outro era unido a José Falcão da Silva77. 

 Nas eleições de 1982, estas duas tendências marcaram intensamente o jogo político de 

Feira de Santana, vencendo as eleições pelo Partido Democrático Social PDS (antiga 

ARENA, com o fim do bipartidarismo em 1979), José Falcão da Silva governou Feira até 

1888, derrotando o candidato Gerson Gomes pelo Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro PMDB (antigo MDB), este apoiado por Colbert Martins e Francisco Pinto, e 

também Antônio Ozetti do Partido dos Trabalhadores PT. Vale frisar que, a gestão de José 

Falcão foi fortemente marcada pelas agitações e apelos da população por eleições diretas e o 

                                                           
73 SKIDMORE, 2004, p. 335. 
74Ibidem, p. 338. 
75 SANTOS, 2007, p. 53. 
76 Ibidem. 
77 SILVA, Igor José Trabuco da. A Assembléia de Deus e a política partidária de Feira de Santana, In: XXVI 
Simpósio Nacional de História ANPUH: 50 Anos, 2011, São Paulo. Anais. Disponível em: 
<http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300899715_ARQUIVO_IgorSilva-
Anpuh2011.pdf >Acesso em: 2 out. 2016. 
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retorno da Democracia. Segundo Gomes, no governo de José Falcão, em 1982 um grupo de 

trabalhadores rurais foram às ruas de Feira reivindicar seus direitos em obter sementes. Na 

ocasião, ainda segundo Santos, um Jornal local intitulado O grito da terra trazia a reportagem 

de tal acontecimento e com uma nota explicativa afirmava que, com essa manifestação, os 

trabalhadores perdiam o medo e seguiam atuantes em favor de suas lutas.78 

O início da década de 1980 foi marcado pela intensa ação de trabalhadores e 

sindicatos, um momento de renascimento da mobilização de trabalhadores, após o golpe de 

1964. 

Assim sendo, destacou-se, a atuação do sindicato dos metalúrgicos do ABC paulista 

envolvidos em várias exigências, como reajuste salarial, redução da jornada de trabalho, 

maior participação nas decisões, garantia de emprego. Tais reivindicações provocaram a 

famosa greve dos 41 dias entre março e abril de 1980. 

Os movimentos grevistas ocorridos em todo o país com certeza reafirmavam alguns 

dos sintomas de que o regime fechado não mais respondia aos anseios da população e nem 

mesmo àqueles que representavam o poder. As lutas sindicalistas, dessa forma, além de trazer 

à tona os direitos dos trabalhadores, esses subjugados pelo autoritarismo do governo vigente, 

marcaram a transição para a Democracia. 

A luta pelo retorno à abertura política não foi determinada somente pela ação dos 

trabalhadores, a população civil também se mobilizou numa campanha pelo retorno às 

eleições diretas.  A chamada ‘Emenda Dante de Oliveira’, um projeto de lei formulado pelo 

deputado peemedebista com mesmo nome, objetivava a escolha do sucessor do presidente 

João Batista Figueiredo por meio de eleições diretas. Nesse sentido, Skdmore argumenta: 

 
A campanha pelas diretas gerou um ímpeto próprio. Em cidade após cidade 
o público reagia entusiasticamente, mobilizado pela oposição, que 
geralmente incluía o PMDB, PDT (partido de Brizola) e o PT. Outras 
adesões foram surgindo, como as das associações de advogados e dos 
principais jornais como a Folha de São Paulo. Importante contribuição foi 
dada também pelos artistas e personalidades do show business que ajudaram 
a transformar os comícios em grandes happenings culturais.79 
 

Em Salvador, como em muitas cidades do Brasil, foi organizado um comício a fim de 

apoiar a campanha para eleições diretas. Em 20 de Janeiro de 1984, a capital baiana foi palco 

de um imenso grupamento de pessoas, pertencentes as mais variadas classes sociais na defesa 

da abertura política. 

                                                           
78 SANTOS, 2007, p. 129-130. 
79 SKIDMORE, 2004, p. 468.  
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O Jornal Feira Hoje, durante todo o mês de janeiro de 1984, na sua coluna sobre 

política evidenciou a importância do apoio da população na campanha ‘Diretas Já’. No dia 1º 

de janeiro deste ano, o jornal, assim argumentou: “O objetivo da campanha é cristalizar de 

forma definitiva junto a população e ideia das diretas nos próximos três meses, intensificá-la a 

partir de março, um mês antes da votação da emenda pelas diretas, que será em meados de 

abril” 80. Em 3 de Janeiro, o periódico trazia a notícia, na mesma coluna, evidenciando o não 

acontecimento de comício pelas eleições diretas em Feira de Santana81. No dia 10 de janeiro o 

jornal trouxe também a notícia de que “o comitê do vereador Messias Gonzaga vai colocar 

ônibus extras no próximo dia 20 de janeiro às pessoas que desejarem participar do comício 

pró-eleições diretas que será realizado em Salvador” 82.No dia 20 de janeiro, outra nota na 

coluna política do jornal trouxe um manifesto das mais variadas entidades de Feira de Santana 

a favor das eleições diretas, assim descreve o Feira Hoje: 

 
Os mais variados segmentos da sociedade brasileira lutam, em todas as 
partes do país, pelo direito de escolher, através das eleições diretas, o 
presidente da República do Brasil. Nas escolas, nos bairros, nos clubes, nos 
sindicatos, nas associações de moradores, nos partidos políticos, enfim em 
todos os grupos organizados e até em manifestações isoladas, há uma 
convergência de vontade que deságuam na luta em prol das eleições diretas 
como instrumento de exercício democrático.83 
 

Todas estas falas presentes no jornal feirense Feira Hoje demonstram o quão engajada 

estava a população feirense em favor do retorno das eleições diretas e, sobretudo, a 

readmissão da Democracia como regime político para o Brasil. Em 21 anos de existência a 

Ditadura civil-militar, sem dúvida, provocou um esgotamento em todas as instâncias, sejam 

elas políticas, econômicas ou sociais. A atuação dos militares estava, a partir dos anos 1970, 

fadada ao fracasso como em toda América Latina. A década seguinte, então, foi palco dessa 

grande transformação no Brasil, mesmo não sendo aprovada inicialmente, a Proposta de 

Emenda à Constituição, que defendeu a volta das eleições diretas, foi um grande passo para a 

abertura política brasileira. Em 1985, mesmo eleito indiretamente, um presidente civil 

‘quebrou’ esse longo período de ditadura assumindo o executivo federal, inaugurando uma 

nova fase na história do Brasil. 

 

 

                                                           
80ELEIÇÕES DIRETAS. Feira Hoje. Feira de Santana, n. 2942, 1 jan. 1984, p. 2. 
81DIRETAS. Feira Hoje. Feira de Santana, n. 2943, 3 jan. 1984, p. 2. 
82 DIRETAS. Feira Hoje. Feira de Santana, n. 2948,10 jan. 1984, p. 2. 
83 ELEIÇÕES DIRETAS. Feira Hoje. Feira de Santana, n. 2958, 20 jan. 1984, p. 2.   
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2. IMPRENSA, PODER E A FOLHA DO NORTE 

 

Discutir a relação da imprensa com o poder, em especial o poder político, é também 

caminhar no debate sobre a própria ideologia política e os mecanismos pelos quais esta lida 

com os conflitos sociais.  

O ambiente antagônico pelo qual a sociedade brasileira se encontrava na década de 

1960, com a renúncia do presidente Jânio Quadros, as variadas tensões no governo João 

Goulart devido a sua não aceitação por parte considerável da sociedade e o posterior golpe 

político em 1964, demonstram a existência e intensa atuação de forças políticas divergentes 

que a todo o tempo buscavam poder. Assim, era fundamental legitimar as ações de todo um 

grupo demonstrando sua superioridade em relação à outra doutrina política-ideológica 

divergente. Nesse sentido, de acordo com Pierre Ansart uma ideologia política se dispõe a: 

 
Designar em traços gerais o verdadeiro sentido dos atos coletivos, traçar o 
modelo da sociedade legítima e de sua organização, indicar simultaneamente 
os legítimos detentores da autoridade, os fins que se deve propor a 
comunidade e os meios de alcançá-los. A ideologia política busca uma 
explicação sintética, onde o fato particular adquire sentido, onde os 
acontecimentos se coordenam numa unidade plenamente significativa.1 
 

Tanto os grupos políticos e seus posicionamentos em prol de uma centralização de 

poder de forma autoritária, demonstrando um conservadorismo exarcebado, como outros que 

não concordavam com a tomada de poder pelas forças armadas, reivindicando participação 

política configuram os principais atores e suas ideologias presentes no Brasil nos anos 1960. 

Obviamente que, ambas as agremiações buscavam defender suas ideologias, por conta disso 

havia a necessidade do controle das massas e de invalidar as ações da oposição. Em relação a 

este aspecto, Ansart diz: 

 
Os processos múltiplos empregados no decurso dos intercâmbios conflituais 
ordenam-se sobre eixos constantes, que são a desvalorização do adversário, a 
legitimação de si próprio e a exaltação das finalidades propostas. A sátira, a 
demonstração das contradições, a denúncia de conluios tidos como 
vergonhosos, a injúria, participarão da empresa de ilegitimação. A evocação 
dos sucessos feita pelo locutor, a repetição de suas prestações, a criação de 
associações verbais elogiosas continuará a empresa de autolegitimação.2 
 

A contribuição dos meios de comunicações nesse momento de acirramento político 

representou um eficaz mecanismo de afirmação para as correntes políticas conflitantes, por 

                                                           
1ANSART, Pierre. Ideologias, conflitos e poder. Rio de Janeiro, RJ: Zahar, 1978. p. 36. 
2 Ibidem, p. 80. 
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meio deles é que os grupos divergentes buscavam poder de voz e de convencimento, dessa 

forma, a imprensa subsidiou, conforme afirma Pierre Ansart um intercâmbio ideológico entre 

locutor e receptor. Ao locutor tem-se o dever de o “tornar conhecido como o detentor da 

linguagem correta” e ao receptor “convencer, persuadir, fazer aceitar determinado 

posicionamento político”. 3 

A atuação da imprensa se fez sentir tardiamente no Brasil considerando que na Europa 

um século antes já havia um fluxo considerável de jornais em circulação. Periódicos 

genuinamente brasileiros só iriam aparecer com a chegada da família real lusa, em 1808, já 

que anteriormente não poderia existir no Brasil uma imprensa nacional, como afirma Lucca.4 

e, dentre os empreendimentos advindos com a corte portuguesa, a transferência da imprensa 

régia para a colônia merece destaque como marco inicial para uma história, principalmente, 

de embates políticos em que esta imprensa esteve diretamente ligada. Os primeiros periódicos 

verdadeiramente brasileiros foram a Gazeta do Rio de Janeiro, fundada em setembro de 1808 

e a Gazeta Braziliense lançada também em 1808. 

 Importante destacar que, a história da imprensa esteve a todo o tempo relacionada 

com o desenvolvimento da sociedade capitalista, conforme afirma Nelson Werneck Sodré em 

sua célebre obra História da Imprensa no Brasil, para ele o controle dos meios de 

informações faz parte desse processo evolutivo do capitalismo na qual a imprensa está 

inserida, sendo esta,  “uma luta em que aparecem organizações e pessoas das mais diversas 

situações sociais, culturais e políticas, correspondendo a diferenças de interesses e 

aspirações”.5 

Sodré irá argumentar que essa relação entre imprensa e ordem capitalista estará ligada 

por uma relação dialética, sendo perceptível a influência que a imprensa exerce sobre as 

massas, tornando-as uniformes, de modo a convertê-las em “massas sociais”. Para Araújo 

essas características começaram a aparecer no Brasil quando o jornalismo passou a participar 

ativamente da vida política brasileira em contraposição a um período anterior em que os 

periódicos eram produzidos de uma maneira muito rudimentar, com poucas tiragens e sem 

muitos investimentos, assim Araújo argumenta sobre esse desenvolvimento da imprensa na 

década de 1920: 

 

                                                           
3 ANSART, 1978, p. 83. 
4 LUCCA, Tânia Regina. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi.  (Org.). 
Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2010. p. 133. 
5SODRÉ, Nelson Werneck. Historia da imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. p. 1.  
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A expansão do jornalismo nos anos 1920, culminando na década seguinte 
era, em tempos difíceis de recessão internacional, um ótimo negócio: além 
de lucrativo economicamente, com o crescimento do número de assinaturas e 
dos anúncios publicitários, há também o ganho simbólico: a crescente 
participação da imprensa no jogo político: se auto proclamando “espelho da 
sociedade”, tinha papel decisivo na formação de uma opinião pública, 
passando a ser, também, centro irradiador de valores, ideias e crenças. 6 
 

O jornalismo brasileiro experimentou grandes mudanças na passagem dos anos de 

1920 pra 1930, principalmente devido ao discurso ideológico oriundo do governo autoritário 

de Getulio Vargas, em que o Estado era quem passava a ter voz e precisava legitimar as suas 

atitudes. Jornais como O Correio da Manhã, A Manhã, A Noite, entre outros configuravam o 

que Sodré irá chamar de periódicos pertencentes à “grande imprensa”, ou seja, eram jornais 

pertencentes a empresas estruturadas formadas por uma classe em desenvolvimento, a 

burguesia urbana e industrial, sendo que “nessa camada social estava a maioria do publico da 

imprensa, esse público influía nos jornais e era influenciado pelos jornais”. 7 

Vale ressaltar que, na concepção de Nelson Sodré a ligação entre imprensa e 

capitalismo diz respeito também à liberdade de informar e opinar. Certamente que esse 

aspecto não esteve presente durante toda a história do Brasil. Mesmo com a imprensa atual, 

teoricamente detentora de uma maior autonomia, é notório que existem muitas barreiras a 

serem quebradas a fim de que esta ‘liberdade’ seja alcançada. Na verdade, a própria ordem 

capitalista e as grandes organizações empresariais detém o poder de manipulação de grande 

parte da imprensa. Exemplos não faltaram na história nacional para demonstrar tal aspecto, a 

família Marinho com o jornal O Globo e a posterior rede Globo, fundada em 1965, um ano 

após o movimento civil-militar de 64, esteve em apoio ao governo durante todo o período 

ditatorial. 

No que concerne ao período militar, indubitavelmente, o Estado pós 1964 exerceu com 

veemência o seu poder de manipulação das massas através da imprensa. Existia a necessidade 

de validação do rompimento do Estado outrora democrático em mãos de um presidente 

empossado de forma direta e amparado pela Carta Constitucional. Precisava-se defender a 

ideia de que existia o chamado “perigo vermelho” e que este ameaçava a soberania e os bons 

costumes da sociedade brasileira, nesse sentido a população deveria estar convencida e ao 

mesmo tempo pacificada. Daí a função da imprensa e, por meio dela dos jornalistas. Assim 

afirma Nelton Araújo: 

                                                           
6 ARAÚJO, Nelton Silva. Imprensa e poder nos anos 1930: uma análise historiográfica. In: VI CONGRESSO 
NACIONAL DE HISTÓRIA DA MÍDIA, 6., 2008, Niterói. Anais, Niterói: Universidade Federal Fluminense, 
2008. p. 3. 
7 SODRÉ, 1999, p. 356. 
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O ideal de organização política presente na ideologia autoritária implica na 
passividade total do cidadão. E a justificativa dos intelectuais para tal 
formulação é que a transformação do povo em soberano constitucional 
trouxe consigo a irracionalidade e a incapacidade política do povo na esfera 
pública. Deste modo, o Estado se coloca aqui em um papel tutelar, 
representando-se como “guia” na jornada para a construção de um 
verdadeiro Estado Nacional, direcionando política e intelectualmente a 
sociedade a tanto a um pensamento comum, quanto a um novo clima 
político.8 
 

Nesse papel a imprensa mostrou-se muito eficaz, no sentido de pacificar a sociedade e 

defender o regime autoritário vigente por mais de 20 anos no Brasil. A maior parcela da 

população com certeza aceitou de forma pacífica todas as arbitrariedades cometidas pelo 

regime acreditando no discurso do governo veiculado pelos meios de comunicações, e até 

mesmo não tendo o mínimo conhecimento do que estava acontecendo na política brasileira da 

época. Vale ressaltar que, durante a história do Brasil inúmeros acontecimentos passaram 

inertes a grande parcela da sociedade brasileira, assim, por exemplo, aconteceu no momento 

do término da escravidão no Brasil, quando se defendeu o posicionamento de boa ação do 

governo português,  mascarando o real interesse dos ingleses (em plena efervescência da 

Revolução Industrial) em expandir seus empreendimentos e buscar por mercado consumidor, 

entre outras questões. Outro episódio emblemático do papel da imprensa é a Guerra de 

Canudos, que foi apresentada como uma luta entre a civilização/república contra o arcaísmo-

obscurantismo/monárquico. 9 

Mesmo com o discurso do Estado por meio da imprensa em legitimar o regime, outros 

meios de comunicações se posicionaram contrariamente aos militares e, obviamente que não 

conseguiram passar despercebidos a estes. Consequentemente, muitos jornais sofreram 

represálias, com ameaças por telefonemas ou por bilhetes a eles endereçados, e mais tarde 

através da ação de censores estabelecidos dentro das redações, e a própria censura prévia, 

quando já na fase do endurecimento do governo militar. 

Aquino em sua obra Censura, Imprensa, Estado Autoritário (1968-1978) 
10 aborda as 

relações do governo dos militares com a imprensa, em especial, o cotidiano de O Estado de 

São Paul o (OESP), este com gênese na década de 1870, inicialmente apoiou o golpe que 

depôs Jango do cargo de presidente da República, entretanto ao longo do período autoritário 
                                                           
8 ARAÚJO, 2008, p. 8.  
9A Guerra de Canudos foi uma luta travada entre uma população carente que habitava numa região de grandes 
crises econômicas e secas constantes contra os latifundiários e suas terras, em sua maioria, improdutivas. 
Antonio Conselheiro, o líder do arraial de Canudos e suas ideias contrárias às desigualdades sociais, era 
considerado, pelos seus seguidores, o enviado de Deus para salvação de todos. Foi duramente perseguido pelas 
forças governamentais republicanas que acreditavam ser, Conselheiro, um monarquista. 
10 AQUINO, Maria Aparecida. Censura, Imprensa, Estado autoritário (1968-1978): o exercício cotidiano da 
dominação e da resistência – O Estado de São Paulo e Movimento. Bauru: Edusc, 1999. p. 210. 
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se mostrou contrário ao governo, sofrendo as duras represálias do Estado. Aquino também 

traz juntamente com OESP, a vivência de Movimento, um jornal pertencente à chamada 

imprensa alternativa 11e que começou sua atuação em 1975 já na segunda fase do governo 

militar no Brasil. Importante salientar que a censura à imprensa esteve presente em todos os 

momentos pós 1964, contudo há um significativo recrudescimento nas ações arbitrárias dos 

militares a partir da implantação do Ato Institucional (AI) nº 5 por membros da “linha dura” 

do governo. Sobre essa periodização da censura política a partir de 1964, diz Aquino: 

 

Em um primeiro momento, entre 1968 e 1975, a censura assume um caráter 
amplo agindo indistintamente sobre todos os periódicos. De 1968 a 1972 
tem-se uma fase inicial em que há uma estruturação da censura, do ponto de 
vista legal e profissional, e em que o procedimento praticamente se restringe 
a telefonemas e bilhetes enviados às redações.  
Na segunda fase (de 1972 a 1975) há uma radicalização da atuação censória, 
com a institucionalização da censura prévia aos órgãos de divulgação que 
oferecem resistência. 12 
 

Como discutido anteriormente o Estado em poder dos militares necessitava manter o 

seu poder, já que o autoritarismo já se estendia daquele primeiro momento em que o discurso 

era de uma ditadura momentânea, por conta da necessidade de distanciar o comunismo do 

país. Esse foi um discurso inicial à sociedade fazendo-a acreditar não tardaria ao retorno 

democrático. Cassações de mandatos em todo o Brasil, prisões, torturas, mortes, exílios e 

censuras foram medidas tomadas pelo governo para legitimar o seu poder. Certamente que a 

imprensa não ficaria inerte a esse momento. Para aqueles que utilizaram as páginas de um 

jornal, revista ou que fizeram uso de programas de rádio a resposta militar na maioria das 

vezes era rápida e eficaz. Ao mesmo tempo em que se buscava a defesa do regime, combatia-

se a busca por legitimidade da esquerda. 

 É evidente que não se pode analisar esse momento da história do Brasil como uma 

luta entre dois personagens totalmente unificados entre si. Faz-se necessário levar em 

consideração que mesmo entre setores tanto de esquerda como de direita existiam as suas 

cisões e suas discordâncias e isso pode ser visualizado nos diferentes momentos da Ditadura 

militar brasileira. 

O momento político do Estado autoritário não emitiu influência apenas nos grandes 

centros, onde uma maior e mais intensa circulação de informações existiu. Certamente que 

                                                           
11 Imprensa alternativa é a atividade jornalística desenvolvida por instituições que não pertencem à considerada 
‘grande mídia’. Constituiu um espaço nas quais questões ligadas às correntes políticas geralmente de esquerda 
são evidenciadas. Entre outros, o Movimento, O Pasquim e Opinião integraram esse jornalismo durante o 
período militar. 
12AQUINO, 1999, p. 212. 
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cidades do interior também vivenciaram a ditadura iniciada em 1964 e todas as suas 

consequências. Assim sendo, existiram também diferentes meios de comunicações atuantes 

em pequenas cidades nesse período tão conturbado na história do país. 

Na cidade interiorana de Feira de Santana coube ao periódico Folha do Norte a tarefa 

de dar o suporte ao regime instaurado em 1964. Este jornal era o mais antigo da cidade tendo 

sua primeira edição impressa em 17 de setembro de 1909. 13Vale destacar que a fundação do 

referido jornal partiu da iniciativa de quatro pessoas: Tito Ruy Bacelar, Arnold Ferreira da 

Silva, Dálvaro Ferreira da Silva e João Carneiro Vital, sendo as questões políticas da cidade 

as motivadoras para fundação do referido jornal. Vale ressaltar também que a Folha do Norte 

substituiu um mais antigo periódico da cidade: O Progresso. 

Inicialmente com um discurso de uma Feira de Santana moderna, já que os ideais de 

modernização e industrialização estavam em curso em vários países, a cidade feirense 

necessitava abandonar os seus traços de rurais, associados a uma sociedade atrasada, para 

assim se tornar civilizada. O periódico, por sua vez, terá participação efetiva no discurso em 

prol de se construir uma cidade moderna e civilizada como afirma Cruz:   

 
O jornal Folha do Norte, liderado pelos seus fundadores e redatores, de 
famílias abastadas feirenses, foi protagonista em elaborar um olhar e um 
discurso diferenciado sobre a cidade de Santana. Por meio do jornal, esses 
indivíduos traduziram suas “inquietações em reorganizar” a cidade feirense, 
vivenciando um sentimento conflituoso caracterizado pela tentativa de 
comparar os elementos do passado e os ideais do futuro pretendido – que 
assinalava disputa em pares antagônicos urbano/rural, cidade/campo, 
atrasado/moderno, civilizado/ bárbaro -, no qual figurava a tentativa de 
tornar “Feira” uma cidade moderna, colocando o futuro da sociedade 
feirense em concordância com o projeto geral do país em se tornar uma 
nação civilizada e símbolo do progresso.14 
 

Por ser o mais antigo periódico feirense ainda em circulação nos dias atuais, Eliana 

Teixeira comparou a Folha do Norte ao pós centenário Oscar Niemayer (na época da 

publicação da obra, Niemayer ainda estava vivo), evidenciando que ambos apesar de estarem 

“velhinhos” ainda tinham a modernidade como ponto comum, assim Teixeira afirma: 

 
1909 – Nasce o Jornal Folha do Norte. Velhinho? Que diga Oscar Niemayer, 
um pós-centenário bem moderno. E foi sob esta modernidade que as 

                                                           
13CARNEIRO, Zenaide de Oliveira Novais; OLIVEIRA, Mariana Fagundes de (Org.). Publica-se em Feira de 

Santana: das cartas de leitores e redatores e dos anúncios em O Progresso e Folha do Norte (1901-2006). Feira 
de Santana, BA: UEFS Editora, 2012. p. 33. 
14 CRUZ, Magno de Oliveira. Em prol do progresso intelectual e material desta grande zona sertaneja:ideais de 
progresso em Feira de Santana através do Jornal Folha do Norte (1909-1930), 2010.41 f. TCC (Graduação em 
Licenciatura Historia) - Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, BA, 2010. p. 23-24. 
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primeiras páginas da Folha giraram nas rotativas para dar origem à primeira 
edição, impressa em 17 de setembro daquele ano. 15 
 

Assim, como a imprensa nacional, os meios de comunicações em Feira de Santana, em 

especial o jornal Folha do Norte, sobretudo nos primeiros anos do século XX, objetivou a 

construção de uma nova imagem para Feira, para a sociedade feirense existia uma cidade em 

constante transformação e que também acompanhava os desdobramentos das grandes cidades 

mundiais. Não somente em Feira de Santana, mas no Brasil, de uma forma geral há uma 

tendência em valorizar o estrangeiro, tê-lo como padrão. As inúmeras modificações tanto 

físicas como comportamentais vividas na Europa e nos Estados Unidos se tornaram modelo a 

ser seguido, dessa forma, a segunda cidade baiana não ficaria inerte a tais acontecimentos. 

Mesmo pertencendo a uma cidade interiorana, o jornal Folha do Norte, como órgão de 

uma imprensa local também era utilizado como divulgador dos posicionamentos daqueles que 

estavam no poder. Em concordância com tal aspecto Grazielle dos Santos argumenta: 

 
Pressupõe-se que, de um modo geral, para a triagem do que seria divulgado 
para a Folha do Norte levavam-se em consideração as relações profissionais 
e particulares e as afinidades político-ideológicas entre colaboradores e 
diretores. As decisões o propósito do que publicar, da natureza dos 
conteúdos, da ordem a ser estabelecida na disposição das notícias no papel, 
passavam sempre pelo crivo das ideias políticas comungadas pelo grupo que 
produzia o hebdomadário. Toda organização gráfica e a linguagem utilizada 
estavam relacionados á linha ideológica praticada pelo jornal. E tudo isso era 
pensado, inclusive, supondo-se o público possível.16 
 

Com uma tiragem semanal o mais antigo noticiário escrito de Feira de Santana 

atravessou gerações ao noticiar variados assuntos sejam eles locais ou nacionais, a Folha do 

Norte formou opiniões e, certamente não se manteve imparcial, desenvolvendo apenas o 

trabalho informativo. Nos diferentes momentos vividos pela sociedade brasileira o jornal 

feirense sem dúvida emitiu opinião e se vinculou a uma vertente política. 

 Santos também discute a importância do jornal em Feira de Santana, mesmo com um 

alto índice de analfabetismo o periódico era lido pela população mais abastada da cidade, esta, 

por sua vez, também influenciava os caminhos políticos de Feira.  

Apesar de ser o analfabetismo um ponto negativo, as ideias contidas na Folha do 

Norte provavelmente alcançavam o grande público por tornar-se assuntos de conversas, de 

debates que se difundiam oralmente nos bate-papos cotidianos, em variados espaços, públicos 

                                                           
15 CARNEIRO, 2012, p. 33. 
16SANTOS, Grazyelle Reis dos. Literatura e cultura em Feira de Santana: praticas, usos e tendências em 
impressos da Folha do Norte (1951-1969). 2008. 161 f. Dissertação (Mestrado em Literatura e Diversidade 
Cultural) - Universidade Estadual de Feira de Santana UEFS, 2008. p. 37. 
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ou privados. Um fator que animava esses colóquios era a própria atitude do jornal em ser 

noticioso e ser despreocupado com imparcialidade.  

Fruto também de ideologias de grupos dominantes da cidade em diversos momentos 

de sua trajetória se posicionou de diversas formas, como já discutido anteriormente, uma 

característica da Folha do Norte foi não se ater apenas ao caráter imparcial dos fatos e 

divulgação de notícias. Como um pioneiro meio de comunicação escrita da cidade de Feira de 

Santana tem sido, quando não o próprio objeto de pesquisa, fonte primordial no subsídio de 

pesquisas acadêmicas relacionadas à história da cidade feirense. Assim sendo as merece 

atenção os posicionamentos deste importante jornal durante o período da ditadura militar 

brasileira. 

 

 

2.1 OS POSICIONAMENTOS DO JORNAL NOS ANOS DA DITADURA MILITAR 

 

A Ditadura militar brasileira teve, em seus 21 anos de existência, diversos momentos. 

Tem-se assim a fase da crise política e econômica que se abateu sobre o Brasil durante o 

governo Goulart, a sua posterior saída, o período inicial do governo militar e seu consecutivo 

endurecimento, com a criação dos chamados Atos Institucionais, a crise do próprio regime no 

final da década de 1970 e seu subsequente fim em 1985. Logicamente que a imprensa escrita, 

seja ela pertencente aos grandes centros urbanos ou aquela relativa às cidades interioranas, 

externou seus posicionamentos em decorrência destas várias fases do regime militar no Brasil. 

Importante ressaltar que, além da crítica referente aos acontecimentos nacionais, os jornais 

interioranos traziam também a repercussão destes fatos em nível local.  

O periódico feirense Folha do Norte não se absteve em emitir opinião referente ao 

momento vivido pelo Brasil durante os anos da Ditadura. Trazendo sempre notícias de cunho 

nacional, em primeira página, e as repercussões destas na cidade e região de Feira de Santana, 

o periódico, de uma forma geral, sempre esteve atuante em suas opiniões referentes a fatos 

importantes ocorridos no Brasil e no mundo. No entanto, como afirma Cruz e Peixoto à 

imprensa não compete apenas a função de emitir posicionamentos sobre assuntos diversos, em 

sua atuação ela “delimita espaços, demarca temas e mobiliza opiniões, constitui adesões e 

consensos” 17 

 

                                                           
17CRUZ, Heloisa de Faria; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha. Na oficina do historiador: Conversas sobre 
história e imprensa. Projeto História, São Paulo, n. 35, p 258, dez. 2007. 
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2.1.1 O discurso da Folha do Norte nos anos iniciais da ditadura 

 

No que diz respeito aos primeiros anos da década de 1960, em especial, ao governo do 

presidente João Goulart, a Folha do Norte, esteve, a todo tempo, se posicionando, e, de certa 

forma, também influenciando a opinião da sociedade, leitores do jornal. Nesse sentido, inicia-

se a análise do referido periódico, com uma matéria de título “Salvação pelo veto”, esta foi 

assinada por Pedro Dantas e retirada do jornal O Estado de São Paulo (OESP). Vale ressaltar 

que OESP pertencia à chamada grande imprensa da época, um periódico vinculado às 

ideologias pertencentes à direita. Desta forma é notória a percepção de que a Folha do Norte 

traria, neste momento, uma posição ideológica também pertencente aos grupos de direita. 

Conforme discutido anteriormente, João Goulart estava em viagem à China (comunista), 

possuindo também uma aproximação com os movimentos populares desde o início da sua 

carreira política. Assim, houve por parte das forças armadas e outros segmentos sociais, uma 

movimentação a favor da não ocupação de Jango ao maior cargo do executivo do país. Por 

meio de acusações de que Goulart era comunista, portanto considerado perigoso aos destinos 

do Brasil, afirma Pedro Dantas: 

 

As forças armadas do Brasil, unidas e coesas, pelos chefes naturais e pelos 
seus comandos opuseram um veto formal e categórico à entrega do governo 
– e dos destinos do país – a um homem sem compromissos morais com o 
regime, desafeto da democracia representativa e da República, de cujas 
liberalidades se vem servindo, com um objetivo claro e mais de uma vez 
confesso de golpeá-las a fim de instituir um sistema de poder pessoal, sob a 
forma, que é uma concepção primária, de um misto de “democracia popular” 
sovietizada e de peronismo – o seu velho “bégaia” político.18 
 

Fica evidente que a Folha do Norte, neste primeiro momento, não concordava com a 

saída da Jânio Quadros do cargo de presidente, por considerar Jango um perigo à nação, um 

representante do exército vermelho. Além disso, a renúncia de Jânio Quadros também foi 

criticada pelo jornal em 16 de setembro de 1961 quando em “O presidente Jânio Quadros”, 

Milton Marinho afirma a surpresa que foi a saída do presidente, bem como, para Marinho, 

ficou claro o caráter covarde de sua renúncia. Dessa forma é expresso no jornal, em referida 

matéria, sobre Jânio Quadros: “A falar a verdade, tudo que está escrito como sendo de autoria 

do ex presidente, muito ao contrário de absorvê-lo, o diminui aos olhos do povo, o qual, não 

                                                           
18SALVAÇÃO PELO VETO. Folha do Norte. Feira de Santana, n. 2721, 2 set. 1961.p. 1. 
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há para que se negue, confiava nele, e esperava que, com ele, o Brasil do amanhã fosse um 

Brasil moralizado, forte e respeitado” 19. 

A existência de uma ideologia forte e contrária aos preceitos da ordem capitalista, que 

foi base teórica para os movimentos de outubro de 1917 na Rússia e que se fundamentava nos 

escritos de Karl Marx e Friedrich Engels, com certeza iria influenciar os destinos de várias 

nações, sobretudo após à Segunda Grande Guerra, quando o mundo cindiu basicamente entre 

blocos: capitalistas e socialistas. O medo de uma revolução proletária foi motivação para que 

nações comandadas pelo capitalismo estadunidense tentassem impedir o avanço soviético e, 

por conseguinte, a ação dos trabalhadores e classes consideradas subalternas. Pensando sobre 

esse desenvolvimento do comunismo soviético Eric Hobsbawm afirma que: 

 

Durante grande parte do Breve Século XX, o comunismo soviético 
proclamou-se um sistema alternativo e superior ao capitalismo, e destinado 
pela história a triunfar sobre ele. E durante grande parte desse período, até 
mesmo muitos daqueles que rejeitavam suas pretensões de superioridade 
estavam longe de convencidos de que ele não pudesse triunfar. E — com a 
significativa exceção dos anos de 1933 a 1945 — a política internacional de 
todo o Breve Século XX após a Revolução de Outubro pode ser mais bem 
entendida como uma luta secular de forças da velha ordem contra a 
revolução social, tida como encarnada nos destinos da União Soviética e do 
comunismo internacional, a eles aliada ou deles dependente.20 
 

Sobre o medo comunista a Folha do Norte, em 5 de outubro de 1963, traria uma 

“Carta aberta aos irmãos comunistas”, nesta, R. de Souza, irá, por meio de um discurso de 

cunho religioso tratar sobre os males do comunismo, este como sinônimo de ódio e 

derramamento de sangue, não sendo, portanto, a melhor saída para o país naquele momento, 

assim afirma: “Meu irmão: antes e acima das ideologias, que apenas mascaram interesse, 

existe o homem que está em ti, quer queiras quer não, é que chamo de irmão, como obra do 

mesmo barro com que Deus moldou Adão”. Nesse sentido Souza argumenta sobre a solução 

para os problemas do Brasil, dizendo: “A tua solução, violenta na sua cegueira (porque o ódio 

cega) se choca frontalmente com a minha solução de amor, compreensão, união, paciência e 

brasilidade consubstanciada na palavra caridade, cujo sentido infelizmente te escapa”.21 

A desaprovação ao comunismo foi, indubitavelmente, a ideologia presente nos 

discursos daqueles que queriam tomar o poder, desde à chegada de João Goulart como 

                                                           
19MILTON MARINHO. O presidente Jânio Quadros. Folha do Norte. Feira de Santana, n. 2723, 16 set. 1961. p. 
2. 
20HOBSBAWM, Eric J. Era dos extremos:o breve século XX 1914-1991. Paulo: Companhia das Letras, 1997. p. 
51. 
21R. DE SOUZA. Carta aberta aos irmãos Comunistas. Folha do Norte. Feira de Santana, n. 2841, 5 out. 1963. p. 
2. 
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substituto de Jânio Quadros até o desfecho final com o golpe, propriamente dito, em 31 de 

março de 1964. A chamada ‘paranóia’,22 por muito tempo existiu, mesmo após o movimento 

civil militar, quando o regime assumiu características distintas do que é considerado 

Democracia.  

Os anos de governo do presidente Goulart, foram marcados por profundas crises, com 

uma posse ameaçada pela atuação das forças armadas, a limitação do seu poder por meio de 

um governo parlamentarista, instabilidades econômicas, polarização política, perda de 

popularidade foram as causas para o ápice da crise com o golpe, articulado pelos militares. A 

Folha do Norte, nos primeiros meses de 1964, já trazia notícias, em primeira página, contra a 

política que, naquele momento vigorava no Brasil. No decorrer dos meses de 1964, até 

mesmo setores esquerdistas já não apoiavam a permanência do presidente. Manifestações, em 

todo o Brasil, ocorreram tanto em apoio aos militares (as já citadas Marchas da Família com 

Deus pela Liberdade) como também em apoio ao governo. Além de acontecer nos principais 

estados do país, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, a Marcha da família com 

Deus pela Liberdade foi muito atuante na Bahia, ocorrendo em Salvador e, posteriormente ao 

golpe, a população feirense também se uniu para saldar e agradecer às forças armadas na 

chamada Marcha da família feirense com Deus pela Democracia. 

Sob o título “O povo está marchando”, assinada por Hélder Alencar, a matéria faz 

referência à força das mulheres como levantadoras da luta e do brado patriótico, “brado de 

alerta ao povo brasileiro para que se una na defesa da terra-mãe”.23 Mais uma vez, fazendo 

menção ao temor de um governo sob as égides do comunismo e liderado pelo então presidente 

Goulart, a matéria em referência declara que o povo brasileiro não poderia permitir a atuação 

de “um regime de dissensões, de ódio e de violência”.24 

Deflagrado o golpe, ou revolução, como assim considerou grande parcela da 

população, os inúmeros meios de comunicação existentes no Brasil saudaram com entusiasmo 

a ação das forças armadas na derrubada do presidente João Goulart, este que, sem ação 

repressiva às tropas de Olímpio Mourão Filho, regressou à Porto Alegre, exilando-se 

posteriormente no Uruguai. Sobre o incidente a Folha do Norte, noticiou com felicitações o 

movimento, permanecendo em defesa aos líderes do golpe civil-militar, como já vinham 

                                                           
22 A paranoia foi uma ideia contida na Lei de Segurança Nacional, esta implementada depois de 1964, em 13 de 
março de 1967, pela qual para o Estado qualquer indivíduo passa a ser possível inimigo, dessa forma, são 
constantemente vigiados e punidos quando cometerem atos considerados subversivos.  
23HELDER ALENCAR. O povo está marchando. Folha do Norte. Feira de Santana, n. 2865, 21 mar. 1964. p. 1. 
24Ibidem. 
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demonstrando ao longo dos primeiros anos da década de 1960, ao se posicionar 

majoritariamente contrário às ações do governo Jango. 

Sobre o momento do golpe, no estudo de Samways, o jornal interiorano O Debate, 

também se posiciona a favor do movimento liderado pelos militares em março de 1964. Para 

o autor, o periódico entendeu a tomada do poder pelas forças armadas não como uma tentativa 

de romper com a Democracia, mas com o objetivo de tirar o poder das mãos de João Goulart, 

considerado apoiador do comunismo. Além disso, para o jornal, segundo Samways, o golpe 

significou uma “salvação para o país” 25 

Santos, em análise ao periódico baiano A Tarde, tratou sobre os posicionamentos deste 

durante o período de ditadura militar, especialmente entre os anos de 1968 e 1972. No 

entanto, no que se refere ao movimento de março de 1964, a autora afirma que o jornal 

também construiu um discurso de que a sociedade, no governo Goulart, sofria ameaças de 

invasão do comunismo. “O horror ao comunismo, a ameaça à liberdade de imprensa e à 

garantia da democracia comandada por grupos políticos aliados ao status quo criavam as 

condições para que o periódico se colocasse contra o governo de Goulart.” 26 

Novamente em apoio à ‘revolução’ ganha destaque a matéria de 4 de abril de 1964, 

quando, a Folha do Norte publica em primeira página “Prefeito levanta barricada contra as 

forças da Democracia”, nesta é evidenciado a desaprovação às atitudes consideradas 

comunistas do prefeito Francisco Pinto. Um trecho da matéria relata: 

 
Quando ainda era incerta a sorte das armas da Democracia, no histórico dia 
1º do corrente, o prefeito deste município, Dr. Francisco Pinto, que vinha 
seguindo uma linha de governo nitidamente comunista, tentou organizar uma 
força de reação contra as forças da Democracia.  
Agitados andaram os traidores que ergueram barricadas no interior da 
Prefeitura Municipal com sacos de areia e reuniram armas e munições para 
atacar as forças da Constituição. O que pretendia o prefeito era transformar 
Feira de Santana num vasto campo de batalha, pois tambores e bandeiras do 
ginásio municipal foram aprestados para uma passeata de apoio ao 
presidente João Goulart. 27 
 

                                                           
25SAMWAYS, Daniel Trevisan. Entre a palavra e a ação: Uma análise de O Debate e do fazer jornalístico no 
interior do Paraná durante a ditadura militar brasileira (1964-1976). 2009. Dissertação (Mestrado em História) – 
Universidade Federal do Paraná – PR. 2009. p. 88. Disponível 
em:<http://dspace.c3sl.ufpr.br:8080/dspace/bitstream/handle/1884/19422/Entre%20a%20palavra%20e%20a%20
acao.%20Daniel%20Trevisan%20Samways.pdf?sequence=1>. Acesso em 22 set. 2015. 
26SANTOS, Andréa Cristiana. Entre vozes e silêncio: O jornalismo de A Tarde durante o regime militar (1968-
1972). In: 4º Encontro Nacional de História da Mídia: A luta pela Liberdade de Imprensa -Revisão Crítica dos 
300 anos de censura, 4., 2006, São Luís.Anais eletrônicos, São Luís. p. 4. Disponível em: < 
https://pt.scribd.com/document/287042365/Entre-Vozes-e-Silencio-o-Jornalismo-de-a-Tarde-Durante-o-Regime-
Militar> Acesso em 23 set. 2015. 
27PREFEITO LEVANTA BARRICADAS CONTRA AS FORÇAS ARMADAS. Folha do Norte. Feira de 
Santana, n. 2867, 4 abr. 1964. p. 1. 
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Outro título, na mesma página, traz a seguinte frase: “Comunistas estavam armados e 

preparavam chacina” 28. O texto da matéria afirmava que grupos armados estavam, na cidade 

feirense, preparados para realizar ações criminosas devido à vitória do movimento militar em 

fins de março de 1964. 

Importante ressaltar que neste mesmo número da Folha do Norte, a mesma traz uma 

matéria evidenciando a ocorrência de atos de censura contra jornais locais. A redação do 

periódico feirense Gazeta do povo
29

·, foi alvo da ação policial por estar guardando materiais 

com propagandas comunistas. Assim descreve o texto: 

 
Cerca das 18 horas de ontem, as forças policiais encarregadas do expurgo 
dos remanescentes comunistas nesta cidade varejaram a redação e oficinas 
da Gazeta do Povo situada na rua Cap. França, onde encontraram material de 
propaganda subversiva. Foram efetuadas duas prisões. 
O mencionado semanário era o órgão oficial do governo comunista do sr. 
Francisco Pinto, e fazia campanha revolucionária.30 
 

No periódico Folha do Norte estava claro o posicionamento a favor do movimento 

civil militar de março de 1964, utilizando-se de expressões sempre negativas em relação ao 

governo Goulart, sobretudo em seus últimos meses de gestão, palavras como temor, 

comunismo, caráter subversivo, governo anárquico, certamente foram expressões recorrentes 

em matérias, do jornal, destinadas a tratar do assunto. Não permaneceu diferente a opinião 

que o jornal emitiu em se tratando do governo municipal de Francisco Pinto, acusando-o 

também de comunista, subversivo, legitimador da ideologia soviética. Não poderia ser 

diferente o posicionamento da Folha do Norte em se tratando também de um indivíduo 

também com uma maior aproximação entre as massas e que, em muitos momentos ia de 

encontro aos princípios da própria política e do partido pelo qual possuía vínculo, para adotar 

medidas populares. 

Certamente que com a destituição de Chico Pinto, outro político, com atitudes 

divergentes assumiria seu lugar. Joselito Amorim da UDN tomou posse da prefeitura de Feira 

de Santana em maio de 1964, permanecendo até abril de 1967. Sobre a sua gestão, a Folha do 

Norte, a todo tempo, enaltecerá suas ações como forma de legitimar a ‘revolução’. Nesse 

sentido, num primeiro momento, em 16 de maio 1964, a Folha do Norte traz, em primeira 

                                                           
28PREFEITO LEVANTA BARRICADAS CONTRA AS FORÇAS ARMADAS. Folha do Norte. Feira de 
Santana, n. 2867, 4 abr. 1964. p. 1. 
29 Segundo Ricardo da Silva Campos em O jogo político local: Competição e dinâmica política em Feira de 

Santana (1948 e 1965), o jornal Gazeta do Povo foi criado em 1959 com o objetivo de veicular informações 
sobre o Partido Social Democrático (PSD). Fundamentando suas críticas no segundo governo do prefeito de 
Feira Arnold Silva (1958-1962) da União Democrática Nacional (UDN).  
30FECHADA A GAZETA DO POVO. Folha do Norte. Feira de Santana, n. 2867, 4 abr. 1964. 
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página, o pronunciamento do prefeito Amorim. Em suas falas, declara a emergência de um 

governo que faça ressurgir os valores da Democracia e que afaste a anarquia e a 

intranquilidade. Além disso, Amorim valoriza as ações das forças Armadas e também da 

pessoa do presidente Humberto Castelo Branco. Assim diz trecho do texto: 

 

No instante em que assumo as altas responsabilidades da chefia do 
Executivo Feirense, reconhecendo a gravidade da hora presente, em que a 
pátria emergindo da anarquia, da inversão dos valores, da indisciplina, da 
intranqüilidade e do caos, busca os caminhos da ordem democrática e cristã, 
e da moralidade administrativa pela ação desassombrada e enérgica das 
nossas Gloriosas Forças Armadas e pelo trabalho do nosso presidente 
Humberto Castelo Branco, dirijo-me aos meus munícipes para dizer, a todos, 
que não é fácil a tarefa que me aguarda e que estou ciente das dificuldades 
que me esperam.31 
 

Em outro pronunciamento, a Folha do Norte, trazendo o discurso das classes 

conservadoras de Feira de Santana, evidencia novamente o caráter de urgência por novas 

ações que trouxessem de volta a democracia e os bons costumes ao país naquele momento, 

dessa forma diz o texto intitulado “Classes conservadoras ao povo feirense”: 

 
As classes conservadoras do município de Feira de Santana, por seus 
representantes infra firmados, cientes das responsabilidades da hora 
presente, em que se manifesta como condição imprescindível para a 
sobrevivência da Pátria a manutenção do regime de tranqüilidade e de 
respeito às instituições democráticas criadas pela Revolução, sentindo a 
necessidade imperiosa de garantir a sobrevivência de ambiente de respeito à 
Lei e à Ordem em nosso Município sem o que as forças da produção jamais 
poderão integrar num patriótico esquema de trabalho construtivo, vêm, de 
público, manifestar o seu apoio ao novo governo do Município na pessoa do 
professor Joselito Falcão Amorim, que afastado das influências político-
partidárias que neste momento dramático da vida nacional nada representam 
diante de um interesse mais alto que e o da defesa da pátria contra o 
comunismo e a corrupção, encarna os ideais revolucionários como defensor 
da Democracia e como defensor probo e eficiente.32 
 

Novamente, o enaltecimento do movimento, visto como ‘revolução’ e a urgência de 

medidas que provocassem o retorno da Democracia como forma de governo, a gestão de 

Joselito Amorim, como a do presidente Castelo Branco foram extremamente valorizadas pelo 

jornal Folha do Norte, que até aquele momento validava a ideologia e as ações do governo 

militar.  

                                                           
31AO POVO FEIRENSE. Folha do Norte. Feira de Santana, n. 2873, 16 mai. 1964. p. 1. 
32CLASSES CONSERVADORAS AO POVO FEIRENSE. Folha do Norte. Feira de Santana, n. 2874, 23 mai. 
1964. p. 1. 
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Ainda em 1964, um primeiro dispositivo em prol da validação do novo governo e, por 

consequência, anulação das ações do governo anterior iriam iniciar as formas de 

endurecimento do regime. Em 9 de abril de 1964 entrou em vigor o Ato Institucional número 

1 (AI-1). Este determinava a suspensão dos direitos políticos por dez anos, autorizava 

cassação e o afastamento de todos aqueles que ameaçassem a segurança do país. Nada mais 

era do que um dispositivo que justificava as ações dos militares e davam aos mesmos o direito 

de não serem contestados.  

O jornal Folha do Norte, em 9 de maio de 1964, sob o título “Em vigor o Ato 

Institucional”, afirma que o AI-1 possibilitou o retorno da normalidade ao país, assegurando 

que os objetivos da Revolução fossem concretizados, para tal era preciso a extinção dos 

considerados traidores da pátria, os que ameaçavam a segurança nacional, para que a 

Democracia pudesse ser restabelecida. 33 

Dentre os anos de regime militar no Brasil, outras medidas de controle social, de 

desmonte das formas de governo da gestão anterior e, portanto, de legitimação do próprio 

governo iriam surgir. O Ato Institucional nº 2, criado em outubro de 1965, foi outro 

mecanismo em defesa das ações do governo instaurado no ano anterior. Importante destacar 

que o AI-2 determinou, entre outras questões, eleições indiretas e a extinção do 

pluripartidarismo, existindo apenas a ARENA, como partido do governo e o MDB como 

oposição.  

Fernando de Oliveira Sikorski aponta as motivações para a criação do Ato 

Institucional número 2 afirmando que devido à austeridade das medidas tomadas pelo 

presidente Castelo Branco, as oposições ao seu governo foram inúmeras, além disso, a 

validade dos atos extraordinários evidenciados no primeiro Ato Institucional estavam 

alcançando prazo de validade, assim o retorno a uma normalidade constitucional era esperado 

pois eleições diretas para governadores estavam prestes a acontecer. Dessa forma Sikorski 

evidencia: 

O resultado das urnas, com a derrota do governo para políticos identificados 
com o projeto político derrubado em 1964 nesses estados-chave, aliados às 
derrotas governistas no Congresso Nacional e a elevação do tom das críticas 
da oposição, além da pressão de setores militares pela volta dos poderes de 
exceção previstos no “AI-1” e já extintos, com a finalidade de “garantir o 
êxito da Revolução”, levou o General Castelo Branco a decretar o Ato 
Institucional nº 2, em 27 de outubro de 1965.34 

                                                           
33EM VIGOR O ATO INSTITUCIONAL. Folha do Norte. Feira de Santana, n. 2872, 9 mai. 1964. p. 1. 
34 SKORSKI, Fernando de Oliveira. Os Atos Institucionais como instrumentos de recrudescimento da Ditadura 

Militar Brasileira entre 1964 e 1968. Disponível em 
<http://www.historia.ufpr.br/monografias/2010/2_sem_2010/resumos/fernando_oliveira_sikorski.pdf> Acesso 
em 28 abr 2017.p. 4. 
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Certamente que a Folha do Norte não deixou de explicitar em suas páginas 

posicionamento sobre a instauração do segundo Ato do governo militar. Vale ressaltar que, 

mais uma vez, a opinião do jornal foi completamente favorável às referidas determinações. 

Ainda que, aos poucos, o regime militar se tornasse intransigente, até aquele momento, o 

periódico compreendia como benéfica à sociedade brasileira os rumos da ‘revolução’. Nesse 

sentido em 30 de outubro de 1965, o jornal Folha do Norte, sustentava que o AI-2 era 

necessário a fim de que se consolidasse a revolução de março de 1964 e que afastasse atitudes 

corruptas e subversivas que controlavam a vida do município35. Outra vez,em 20 de novembro 

de 1965, com o título “Bipartidarismo” o jornal, expressava que a existência de vários 

partidos políticos levava o caos à democracia brasileira, afirmando que “o bipartidarismo 

entre outras, apresenta a inegável vantagem de promover a estabilidade do governo, 

favorecendo a coesão da oposição e garantindo a alternância dos partidos no governo” 36. 

Novamente fica explícita a ideologia das classes dominantes nos discursos do jornal Folha do 

Norte. 

Com ideias de modernização e continuidade à política iniciada por Joselito Amorim, 

João Durval Carneiro ocupou o cargo do executivo feirense entre os anos 1967 e 1971. 

Importante ressaltar que a gestão de Durval em Feira de Santana foi marcada pelo ideal, 

desenvolvimentista, sobretudo relacionado ao desenvolvimento do comércio e também pela 

ocorrência de manifestações oposicionistas ligadas aos partidos de esquerda. Em Feira de 

Santana, Luís Antonio Santa Bárbara teve importante atuação no chamado MR-8, juntamente 

com indivíduos ligados a Francisco Pinto, deposto do cargo de prefeito de Feira em 1964, 

quando da tomada do poder pelos militares.  

Em 3 de dezembro de 1966, a Folha do Norte dava as boas-vindas ao prefeito eleito 

indiretamente pela Aliança Nacional Renovadora, com o título de “Triunfo da Democracia”, o 

periódico feirense argumentava o quanto foi positiva a eleição de João Durval para o 

executivo feirense. Para o jornal, era a vitória da Democracia e a continuidade da política 

“marcante e valiosa” 37 de Joselito Amorim. Além disso, a vitória de Durval representava, 

segundo o jornal, novamente o êxito da revolução de 1964, vista como restauração nacional. 

Assim diz o texto da Folha do Norte: 

 
A vitória de João Durval Carneiro deu, indiscutivelmente, para se analisar a 
verdadeira aceitação e o verdadeiro crédito da Revolução no município. E 
ele, mais do que qualquer outro, é o indicado para consolidar, nesta terra, o 

                                                           
35O ATO INSTITUCIONAL N. 2. Folha do Norte. Feira de Santana, n. 2950, 30 out. 1965. p. 1. 
36O BIPARTIDARISMO. Folha do Norte. Feira de Santana, n. 2958, 20 nov. 1965. p. 1. 
37EDSON DIAS. Triunfo da democracia. Folha do Norte. Feira de Santana, n. 3007, 3 dez. 1966. p. 2. 
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glorioso movimento, além de o de continuar, também a obra sólida e 
progressista do prefeito atual. A vitória esmagadora da ARENA reflete, sem 
dúvida, o amadurecimento político do povo brasileiro, que agora mais culto, 
mais politizado, mais consciente, reivindica para si e para seu país uma nova 
Revolução; de paz, progresso e compreensão.38 
 

O discurso do Jornal Folha do Norte era de apoio ao governo vigente no Brasil desde 

o movimento de 1964. Na perspectiva do periódico a “Revolução” aconteceu para conter um 

mal maior que era o avanço do comunismo, este sendo atribuído à política de João Goulart e 

sobretudo suas medidas em favorecimento às classes populares. Ainda nesta matéria, referente 

à vitória de João Durval como prefeito de Feira de Santana, a Folha do Norte reitera que a 

vitória da ARENA demonstrou que Feira de Santana contribuiu para “o esplendor de uma 

nova era e de um pensamento sadio, consciente e patriótico do povo do Brasil”.39 

Os anos que se seguiram inauguraram, com muita certeza, novos rumos ao Brasil, 

principalmente no que concerne ao endurecimento do governo. O período presidencial do 

general Arthur da Costa e Silva foi marcado por grandes manifestações da população 

brasileira, em especial os movimentos reivindicatórios dos estudantes. Inúmeros eram os 

protestos contra o governo nas vozes estudantis, tanto em relação ao próprio regime quanto a 

questões relacionadas a privatizações das universidades e aumento no número de vagas das 

mesmas. Passeatas e atos de guerrilha se tornavam mais recorrentes naqueles fins da década 

de 1960. A Passeata dos Cem Mil é um exemplo, bem como os protestos não só da classe 

estudantil, mas também da população em geral, devido ao momento de recessão vivido no 

Brasil. No que se refere às ações de guerrilhas a mais significativa certamente foi a 

Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) que atuou até os anos de 1970. 

 

 

2.2 O ENDURECIMENTO DO REGIME NAS PÁGINAS DO JORNAL FOLHA DO 

NORTE 
 

Para o jornal Folha do Norte o ano de 1967 inaugurou a segunda fase da revolução. 

Este segundo momento estreou uma fase identificada como sendo de retorno à paz, segurança 

e prosperidade. Sobre a primeira fase da revolução, como se argumentava, houve 

modificações consideradas necessárias nos diversos aspectos da vida brasileira. De início, 

sustentava o jornal, estas ações pareciam maléficas ao povo, entretanto com o passar do 

tempo “começamos a sentir a franqueza e honestidade dos novos governantes, voltados 

                                                           
38EDSON DIAS. Triunfo da democracia. Folha do Norte. Feira de Santana, n. 3007, 3 dez. 1966. p. 2. 
39Ibidem. 
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exclusivamente para a moralização e restauração da coisa pública, cujos males e vincos já 

tinham provocados danos inegavelmente perigosos e profundos.” 40 

Tal colocação do periódico abrangia não só o governo presidencial como também às 

esferas estaduais. Assim, certamente que o novo governo da Bahia, em mãos de Luís Viana 

Filho, eleito indiretamente pela ARENA, foi também bem aceito, de acordo com as opiniões 

do jornal Folha do Norte.  

Sobre o marechal Costa e Silva, por exemplo, e reiterando o seu posicionamento 

otimista diante um novo período de governo assim descreve a Folha do Norte: 

 
Sob a segunda fase, todavia, não podemos, sob hipótese alguma, afirmar ou 
reafirmar qualquer coisa no que poderá vir a suceder, mas que, apenas, o 
otimismo e a confiança não deixem de dominar-nos. O Mal. empossado é 
um homem de inegáveis recursos intelectuais, morais e patrióticos, e está, 
realmente, sem lisonjeios, capaz de continuar a obra, não apenas de 
restauração e moralização do ex presidente, mas como também de empregar, 
em cheio, um grandioso trabalho desenvolvimentista, tão necessário e 
reclamado pelo Brasil presente.41 
 

Ainda nesta matéria, a Folha do Norte argumenta que a segunda fase da Revolução 

precisa “por em prática um trabalho verdadeiramente profundo e construtivo, que busque, na 

sua concepção básica, o verdadeiro impulso desenvolvimentista” 42que caminhe de encontro a 

momentos anteriores da história do Brasil onde a ocorrência de revoluções e golpes de Estado 

impedia o desenvolvimento de qualquer território, no caso do Brasil, através da “ineficácia e 

degenerações cometidas pelos seus dirigentes passados” 43 

Por mais um motivo, o governo do presidente Costa e Silva teriam então inaugurado 

um novo momento no regime militar implantado no Brasil desde 1964. A decretação do 

quinto Ato Constitucional certamente foi um ‘divisor de águas’ para um governo que ainda 

não tinha radicalizado em suas atitudes repressivas perante àqueles considerados subversivos 

e, portanto, avessos às determinações do governo.  

Mais enérgico, o AI-5 mudaria para sempre o destino de inúmeras pessoas e famílias 

em todo o país, visto que o mesmo instituía, entre outras determinações, cassações de 

mandatos e prisões. 

O momento político vivido no Brasil desde 1967 até 1969, com várias manifestações 

contrárias ao governo ditatorial motivadas por crises políticas e econômicas, levaram à 

                                                           
40ADALBERTO DA COSTA DÓREA. A segunda fase revolucionária. Folha do Norte. Feira de Santana, n. 
3028, 29 abr. 1967. p. 1. 
41Ibidem. 
42Ibidem. 
43Ibidem. 
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parcelas da sociedade brasileira reivindicar o direito de voz nas decisões. Os grupos de 

guerrilha e a luta armada, inicialmente não representavam expressivo perigo ao Estado, sendo 

mais intensos em fins do ano de 1969 com os sequestros a diplomatas, como afirma 

Napolitano. 44 

O Ato Institucional número 5, com certeza foi implantado num momento de validação 

do regime, em que havia a necessidade de calar todos aqueles contrários e considerados 

perigosos. O discurso dos meios de comunicações, nesse momento, foi de grande importância 

a fim de que os militares tornassem legítima uma determinação que muito influenciou o 

cotidiano da sociedade brasileira. 

Certamente, como já discutido anteriormente, não havia uma unidade de opiniões 

entre o grande grupo que dominava a política brasileira desde o golpe em 1964, e mesmo 

entre os militares existiam subgrupos com pensamentos divergentes. Indivíduos considerados 

‘menos radicais’ pertenciam ao rol dos chamados castelistas e àqueles mais exaltados e de 

extrema direita faziam parte do conhecido grupo linha-dura. Várias são as interpretações 

referentes às motivações do quinto Ato Institucional. Para Carlos Fico o AI-5 foi criado não 

somente devido aos movimentos de 1968 que eram contrários ao regime, mas sim desde os 

instantes iniciais do golpe. A conhecida ‘operação limpeza’, com prisões e torturas já existia 

desde os primeiros momentos do governo militar, sobretudo com os Atos 1 e 2, os quais 

“Castelo foi complacente com as arbitrariedades da linha dura, não teve forças para enfrentá-

la e permitiu, assim, que o grupo de pressão fosse conquistando, paulatinamente, mais espaço 

e poder”, para Fico, o Ato em questão, reafirmava a possibilidade de eliminação de qualquer 

forma de discordância ao governo.45 

O jornal Folha do Norte, traz, em 21 de dezembro de 1968, em primeira página, o 

título “Nova Revolução dentro da Revolução”, nesta, o periódico, certamente atribui a criação 

do AI 5 a uma vitória do grupo denominado “linha dura” sobre os castelistas. 

No início do texto a Folha do Norte se mostrou a favor das determinações do AI-5 

quando descreveu uma fala do presidente Costa e Silva ao anunciar a vigência do quinto Ato. 

Assim menciona o jornal: 

 
Falando, a 16 do corrente, na Escola de Comando de Estado maior do 
Exército, na Guanabara, o Mal. Costa e Silva, Presidente da República, 
afirmou que “a Revolução prossegue pelo cominho certo que levara o país 

                                                           
44NAPOLITANO, 2014. p. 125. 
45FICO, Carlos. Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar. Revista Brasileira de História. São 
Paulo, v. 24, nº 47, 2004. p. 33. Disponível em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
01882004000100003> Acesso em 30 abr. 2017. 
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rumo ao desenvolvimento rápido e seguro. Mas a Revolução também estará 
alerta contra quaisquer tentativas que visem a impedir a ordem e a derrubar a 
democracia e, sempre que imprescindível, como agora, faremos novas 
Revoluções dentro da Revolução” 46 
 

O jornal Folha do Norte também evidencia o posicionamento do governador do estado 

de São Paulo, Abreu Sodré, em relação ao AI-5. Para este, a criação do quinto Ato 

Institucional sustenta o processo revolucionário iniciado em 1964. Logicamente que, para um 

chefe do executivo estadual de um dos mais importantes estados brasileiros e, por sua vez, 

representante da direita governamental no Brasil, o pensamento sobre tal determinação do 

governo nacional seria de total aprovação. Nesse sentido afirma Sodré: “o Ato n. 5 rompe 

totalmente com o passado e deve abrir perspectivas imensas para que se realize a revolução 

nacionalista, democrática e progressista a que todos aspiramos”.47 

No que concerne à realidade local, o Folha do Norte reafirma a necessidade de 

manutenção da revolução através de medidas do governo, como a criação dos Atos 

Institucionais e, argumenta que o Ato nº 5 foi recebido pela população feirense de forma 

muito tranquila, sem afetar a ordem pública. No entanto é notório que inúmeros movimentos 

esquerdistas ocorreram de forma muito intensa no Brasil nos anos finais de 1960. Em Feira de 

Santana, base do Movimento Revolucionário 8 de outubro (MR-8) na Bahia, nomes como 

Luís Antônio Santa Bárbara foram marcantes em ações ligadas às esquerdas e à luta armada. 

Sobre as movimentações esquerdistas na cidade feirense, a Folha do Norte, não tece nenhum 

tipo de opinião, revelando, por um lado, uma manutenção em se posicionar a favor do 

governo, por outro, revela também um silenciamento em trazer notícias referentes às 

arbitrariedades do governo a todos que representassem ameaça ao mesmo. 

Nesse sentido, o jornal A Tarde, demonstra postura semelhante ao omitir fatos 

relacionados aos movimentos estudantis ocorridos na capital baiana, estes mais freqüentes 

com a decretação do quinto Ato Adicional e suas inúmeras restrições. Assim, para Santos 

sobre as prisões de estudantes, o jornal: 

 

Paralelo à construção jornalística favorável ao regime, ocorre a 
superficialidade das notícias referente à participação estudantil e, 
principalmente, a repressão política a opositores do regime. Os estudantes 
não foram considerados fontes para assuntos anteriormente comentados. A 
categoria que os estudantes passaram a ocupar seria relacionada à subversão.  
Um outro aspecto a ser levado em consideração é que as notícias sobre as 
causas da prisão de estudantes foram ignoradas pelo jornal. Quando são 
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mencionadas, aparecem em notas sobre processos na Justiça Militar, sem 
que haja explicação e uma interpretação do fato.48 

 

Em comemoração ao quinto aniversário da ‘Revolução’ de março de 1964, o periódico 

Folha do Norte mantém seu posicionamento a favor do governo militar. Em meio a várias 

comemorações na cidade de Feira de Santana, a gestão dos militares é enaltecida por meio de 

várias manifestações e festividades a favor de seus encaminhamentos. Visitas de escolas e 

autoridades ao quartel do 35º batalhão objetivando assistir demonstrações de educação física, 

palestras destinadas a funcionários municipais e com a presença de representantes do governo 

‘revolucionário’ como o prefeito de Feira de Santana, na época, João Durval Carneiro, 

reuniões docentes em escolas da cidade foram transformadas em encontros comemorativos ao 

quinto aniversário do movimento de 1964.49 

Mesmo com a implantação do Ato Institucional número 5 e, por meio dele, com o 

maior acirramento dos diversos segmentos sociais, o posicionamento do periódico Folha do 

Norte continuou à favor da revolução.Entendendo o periódico que tais desdobramentos do 

regime permitiam a manutenção da ordem e da paz nacionais.  

O jornalista da Folha do Norte, Hélio Barbosa a favor da ‘revolução, dessa forma se 

pronuncia: 

 

A Revolução não pode ser comparada a semente que germina ligeiro, cresce 
rapidamente e morre, também, depressa produzindo planta franzina, fácil de 
ser destruída. Ela é como semente de árvore frondosa, árvore que demora de 
nascer, de crescer, porém transforma-se em uma planta de alto porte com 
durabilidade imprevisível que terá possibilidade de abrigar melhor. Portanto 
vamos aguardar e confiar porque se há alguém que ache a Revolução ruim, 
emito aqui, a minha opinião: ruim com ela, pior sem ela.50 
 

Ao mencionar que “ruim com ela”, certamente, o jornalista se refere às arbitrariedades 

cometidas pelos governantes militares aos vários segmentos da sociedade, em especial à 

população estudantil e também profissionais liberais que se pronunciavam contrariamente ao 

governo. É importante destacar que, mesmo parecendo ser um discurso favorável não era 

impossível que posicionamentos a favor do governo, como ditos na fala de Hélio Barbosa, 

fossem emitidos por medo de represálias, já que os anos finais da década de 1960 são 

considerados como o momento de maior endurecimento do regime e que os meios de 
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comunicações certamente sofreram maior monitoramento dos líderes da ditadura, 

principalmente após á decretação do quinto Ato Institucional. 

 Exemplos de jornais impressos, que sofreram retaliação governamental, por emitirem, 

em suas páginas, notícias consideradas contrárias aos interesses do governo, são muitos 

durante o regime. Desde periódicos de grande representatividade, como O Estado de São 

Paulo que, inicialmente, durante o golpe/civil militar de 1964 foi favorável à saída do 

presidente Goulart, posteriormente sofreu censura do governo “resistindo bravamente com a 

denúncia da censura através da publicação de poemas de Camões e receitas culinárias, 

respectivamente, em lugar das notícias proibidas”. 51 Outro exemplo foi evidenciado por 

Hernning e Seligman quando abordam a censura ao jornal A notícia de Joinville. Neste é 

encontrado pelas autoras marcas da censura e do silenciamento principalmente no governo 

Médici52. Para ambas, em conformidade ao estudo de Eni Orlandi,53 o ato de ocultar algum 

fato já demonstra a força imposta pela censura. “O silêncio imposto aos jornalistas falava. 

Mesmo sem poderem publicar o que de fato queriam, suas vozes ecoavam nas entrelinhas do 

não dito, do não publicado, do não revelado”.54 

O terceiro período presidencial do governo militar, no Brasil, considerado o mais 

austero de todos, foi marcado, também como no governo antecessor, por intensas 

manifestações da oposição e dos mais variados estratos da sociedade (classe trabalhadora, 

classe média, estudantes). Emílio Garrastazu Médici assumiu a presidência, tendo uma vasta 

experiência como militar, ocupou, entre outras funções, o posto de chefe do Serviço Nacional 

de Informações (SNI), no governo de Costa e Silva e, quando do afastamento deste por 

problemas de saúde, se tornou chefe do executivo do Brasil entre os anos de 1969-1974. 

Para Thomas Skidmore, a gestão de Médici foi aparentemente considerada calma, sem 

muitos eventos esquerdistas. “Não houve marchas estudantis, piquetes de trabalhadores em 

greve, nem comícios com a costumada oratória demagógica. Ou, pelo menos, nada que o 

grande público pudesse ver ou saber”. 55Na verdade, o governo Médici foi ainda mais 

enérgico em medidas de repressão contra os opositores, tornando-os menos expressivos. 

                                                           
51PONTES, José Alfredo Vidigal. Histórico Grupo Estado. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/historico/resumo/conti1.htm> Acesso em 12 jun. 2017. 
52HENNING, Renata Rutes; SELIGMAN, Laura. Jornalismo, memória e a ditadura militar- marcas do 
silenciamento e da censura no jornal A Notícia de Joinville. In: XVII Congresso de Ciências da Comunicação na 
Região Sul, 17., 2016, Curitiba – PR. Anais eletrônicos... Curitiba: Intercom, 2016. p. 3. Disponível em: 
<http://www.portalintercom.org.br/anais/sul2016/resumos/R50-0169-1.pdf> Acesso em 12 jun. 2017. 
53ORLANDI, Eni Pucinelli. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. Campinas, SP: Ed. da 
UNICAMP, 1997. 
54 HENNING, opus citatum, p. 3. 
55SKIDMORE, Thomas E. Brasil: de Castelo a Tancredo, 1964-1985. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. p. 184. 
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Questões econômicas também foram um dos aspectos mais relevantes e discutidos 

pela historiografia no que se referem ao governo Médici, sobretudo, devido ao chamado 

“milagre econômico”.56 

Importante ressaltar que, a década de 1970 foi influenciada pelo esporte, em especial, 

a copa do mundo ocorrida no México e sendo, o Brasil, nação vitoriosa. Logicamente que o 

governo militar fez uso da propaganda futebolística e da positiva atuação da seleção brasileira 

a fim de validar as ações do governo ditador. Magalhães e Cordeiro afirmam que Copas do 

Mundo representam um momento de intenso nacionalismo por meio das competições 

futebolísticas. Na verdade a seleção de futebol passa a representar a própria nação. É neste 

momento, segundo as autoras, que os militares utilizaram o espaço esportivo a fim de 

“reproduzir ideias e modelos de um determinado tipo de sociedade.” “Dessa forma, os 

discursos dos presidentes militares à população no ambiente esportivo conformaram aspecto 

importante em momentos de reafirmação ou reelaboração do consenso através do esporte.”57 

Sem dúvida, a mídia explorou muito este momento, de forma valorativa ao governo com 

frases ufanistas: “Brasil: ameo-o ou deixe-o” e letras de músicas “Eu te amo, meu Brasil, eu te 

amo; ninguém segura a juventude do Brasil” 58. 

O jornal Folha do Norte também fez uso de matérias relacionadas ao futebol a fim de 

engrandecer a figura do presidente Emílio Garrastazu Médici. Em matéria de título “Uma 

lição aos papalvos”, o jornal relatou sobre uma visita do jogador Pelé ao presidente e, como 

este se despiu de todo o seu poder de militar e de chefe do executivo do Brasil, recebendo sem 

cerimônias o jogador da seleção brasileira. Sobre a atitude do presidente no encontro, discorre 

o jornal: 

 

Mas procedendo dessa forma o Presidente definiu-se como homem simples, 
destituído de pose e de ostentação de que poderia usar e abusar sem provocar 
reparos; se provou que está ocupando um cargo e não sendo tomado de 
assalto por ele, o Presidente, na sua atitude não deixou de dar uma lição aos 
enfatuados deste país, a grande legião de papalvos que empoleirados em 
cargos públicos vivem de afetações, de atitudes estudadas, de formalidades, 
de frases e etiquetas, dando trânsito ao ‘sabe com quem está falando’ que aos 
poucos quase se torna o lema nacional. 59 
 

                                                           
56 Milagre econômico diz respeito a uma política econômica desenvolvida entre os anos 1969-1973, em que o 
Brasil teve grande crescimento na economia com a ajuda do capital norte americano. Tal período, no entanto 
ocasionou grandes desigualdades sociais, pois apenas beneficiou à classe burguesa. 
57MAGALHAES, Lívia Gonçalves. ; CORDEIRO, Janaína Martins. O poder na torcida: consenso, futebol e 
ditadura no Brasil (1970) e na argentina (1978). Revista Faces de Clio, v. 2, p. 1-19, 2016. p. 4. 
58 FARIAS, Eustáquio Gomes de. Eu te amo meu Brasil. Intérprete: Os Incríveis. In:Os Incríveis ao vivo. [S.l.]: 
RCA Records, p 1993. 1 CD. Faixa 14. 
59UMA LIÇÃO AOS PAPALVOS. Folha do Norte. Feira de Santana, n. 3165, 13 dez. 1969. p. 1. 
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No início do ano de 1971, a Folha do Norte, novamente menciona a gestão do 

presidente Médici valorizando suas atitudes. Em uma mensagem de Natal, relativa ao ano 

anterior (1970), o jornal afirma que o pronunciamento do chefe do país se referia àqueles 

indivíduos “perdidos nas encruzilhadas, aturdidos pelo vozerio medonho das legiões sinistras 

que andam pelo mundo confundindo almas, anestesiando jovens, traindo princípios, 

insultando o criador e promovendo a rebelião das criaturas.” 60 Obviamente, que estas 

pessoas, as quais se referiam o jornal e que o presidente elucidava em sua mensagem, eram 

todos àqueles contrários ao governo, considerados subversivos. 

Em 15 de novembro de 1970, houve eleições indiretas para escolha de membros do 

Senado Federal e Câmara dos Deputados, além de governadores dos estados brasileiros. Vale 

ressaltar que o partido de direita ARENA teve maioria em todos os mandatos disputados. 

Sobre este fato a Folha do Norte se posicionou afirmando que foi uma “Vitória das urnas” e 

que: 

 
Os resultados do pleito traduzem uma clara opção política. As correntes de 
pensamento revolucionário emergiram vitoriosas das urnas, por expressiva 
maioria. Pelo voto, a Nação brasileira reafirmou seu apoio à obra 
recuperadora iniciada em 1964 ingressando, agora na sua fase fecunda de 
realizações.61 
 

No que concerne às esferas estaduais e municipais a Folha do Norte manteve seu 

apoio aos governos que estavam caminhando ao lado da esfera federal. Nos primórdios da 

década de 1970 o governo da Bahia foi entregue a Antonio Carlos Magalhães (ACM), este, 

com uma longa carreira política oriunda da Revolução de 1930, feita por Getúlio Vargas. 

Com uma gestão voltada para a industrialização e modernização do estado baiano, a política 

desenvolvida por ACM teve como foco a economia. Exemplo desse impulso foi a construção 

do Pólo Petroquímico de Camaçari, já no governo Geisel, que teve grandes incentivos de 

ACM para sua implantação. 

Assim diz o dicionário online da Fundação Getúlio Vargas sobre Antônio Carlos 

Magalhães: 

 

Indicado pelo presidente da República Emílio Médici (1969-1974), foi 
eleito pela Assembleia Legislativa em outubro do mesmo ano e tomou posse 
em março de 1971. Nesse período rompeu politicamente com Juraci 
Magalhães. 
Durante sua gestão dedicou-se a obras públicas, como a construção da 
rodovia Ilhéus-Vitória da Conquista, do Centro Administrativo, da Estação 
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Rodoviária de Salvador e do Centro Industrial de Aratu, além de ter prestado 
assistência financeira aos municípios. Obteve do Congresso Nacional 
autorização para contrair junto ao Banco Mundial um empréstimo de 20 
milhões de dólares, destinado ao incremento de obras públicas.62 
 

No final do mandato de ACM, a Folha Norte traz, em primeira página, noticiário 

sobre a despedida do governador, bem como o enaltecimento de sua última obra na cidade, 

esta foi realizada na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) com a construção de 

um módulo teórico. Novamente, com um posicionamento a favor do governo 

‘revolucionário’, o periódico manteve também sua colocação favorável à gestão do arenista 

Antônio Carlos Magalhães. Da gestão seguinte, a Folha do Norte também se posicionava 

favoravelmente ao afirmar que Roberto Santos, eleito governador da Bahia em 1974 pela 

ARENA, iria desenvolver importante gestão. Ao noticiar a sucessão do governo da Bahia, a 

Folha do Norte, afirma: 

 

Na última quarta feira o governador Antônio Carlos Magalhães, anunciou 
para todo o Estado, que a escolha havia recaído ao sr. Roberto Santos, ex 
reitor da Universidade da Bahia. A notícia foi recebida com satisfação em 
todos os setores arenistas, que acreditam que possa o sr. Roberto Santos 
conduzir o partido a uma brilhante vitória nas próximas eleições.63 
 

Em meados de 1970 e início de 1980, Feira de Santana foi marcada por intensas 

agitações políticas, sobretudo entre os anos de 1973e 1982, quando a política municipal 

feirense esteve sob as égides de José Falcão da Silva, eleito em novembro de 1972 pelo MDB 

e Colbert Martins da Silva eleito, posteriormente à Falcão, também pelo MDB. 

 Certamente que o fortalecimento do partido de oposição já demonstrava o processo de 

declínio do próprio regime militar. Para Carvalho, as eleições legislativas de 1974 foram 

essenciais para a mudança de rumo da política brasileira naqueles anos, sobretudo porque, os 

seus dirigentes desenvolviam uma política cada vez mais próxima à população, por meio de 

maior participação em diversos eventos públicos. Além disso, o MDB conjugou a realidade 

brasileira de desigualdades sociais à política arenista, considerada por aqueles, ineficaz para 

com a solução de tais problemas.64 

                                                           
62 ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES. FGV/CPDOC. Rio de Janeiro. Disponível em 
<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/antonio-carlos-peixoto-de-magalhaes> Acesso 
em 20 mai. 2017.  
63ARENA JÁ TEM CANDIDATO. Folha do Norte. Feira de Santana, n. 3394, 18 mai. 1974. p. 1. 
64 CARVALHO, Alessandra. Partidos e abertura nos anos 1970: o MDB nas eleições de 1974 e 1978. In: XXVII 
Simpósio Nacional de História, 2013, Natal. Anais eletrônicos..., 2013. Disponível em < 
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f>. Acesso em 10 mai. 2017. 
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A cidade feirense viveria estes anos, primeiramente com José Falcão da Silva sendo 

alvo de movimentos oposicionistas liderados pela ARENA, a exemplo de um processo de 

impeachment que não se concretizou. A Folha do Norte evidenciou tais momentos sob o 

título “Impeachment contra o prefeito”. Nesta matéria o referido jornal afirmou: 

 

Continua cada vez mais conturbado o panorama político local. A Arena 
dividida e subdividida, não tem rumos nem caminhos, numa desagregação 
que se acentua a cada dia. O MDB, com o poder nas mãos, está fracionado 
por lutas internas que acreditamos irreversíveis. 
Agora correm rumores, na cidade, que um grupo do MDB, tem procurado 
com insistência, uma das alas da Arena, buscando apoio para votar, na 
Câmara Municipal, o impeachment do Dr. José Falcão da Silva, cujo 
governo, se não tem sido tranquilo, até agora, poderá se encontrar na 
contingência de enfrentar uma nova e séria crise. 65 
 

O período de gestão municipal do prefeito Colbert Martins da Silva (1977-1982) foi 

marcado por uma maior participação da população nas decisões do município, aspecto que 

também configurou esse conjunto de mudanças oriundas da perda de espaço político do 

partido do governo, a ARENA, e resultante avanço do Movimento Democrático Brasileiro 

(MDB). Os chamados Diretórios, foram implementados com a função de permitir maior 

participação da população nas decisões governamentais do município. Segundo o jornal Folha 

do Norte aos moradores feirenses participantes dos Diretórios não ficaria restrito apenas o 

poder de requerer demandas, mas também de interferir nas decisões do governo municipal. 

Contudo o próprio jornal não concordava com tal medida, afirmando que o poder legitimado 

aos Diretórios retrata uma transferência ilegal de poder já que existem outros órgãos 

destinados a atuarem em determinadas situações da política local. Dessa forma a Folha do 

Norte afirma: 

Diretórios partidários são organizações com finalidades específicas em lei. 
Reunir esses diretórios fora dos limites legais e dar-lhes funções de governo 
é que significa mais que uma novidade. É uma verdadeira revolução. 
Os partidos podem ampliar seus quadros com a formação de diretórios, 
medida, aliás, que o MDB local usou com grande sabedoria. Legalmente, 
entretanto, os diretórios não têm por onde participar de governo, porque sua 
função é outra.66 
 

Durante toda a matéria do jornal que emitia opinião sobre os Diretórios na política do 

prefeito Colbert Silva, era visível o temor de que as decisões do município partissem da 

população. Parece claro que um periódico que se manteve, durante a maior parte do governo 

militar, em apoio às políticas deste, não poderia aprovar que à população fosse ofertado o 
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direito de opinião e consequente influência nas decisões da política municipal, já que muitas 

vezes a vontade popular vai de encontro aos projetos daqueles que estão à frente do Estado. 

Passados dois anos da gestão do prefeito Colbert Martins e sua política em promover 

maior atuação da população nas decisões, o periódico Folha do Norte ataca veementemente a 

atuação de um grupo de moradores que tomaram a iniciativa de construir quebra molas numa 

determinada rua da cidade. Vale ressaltar que a matéria tem o título: “Ilha da fantasia ou o 

reinado da maluquice”, ambos os termos ‘fantasia’ e ‘maluquice’ dizem respeito à 

permissividade do próprio governo municipal, no qual o prefeito, segundo o jornal, não possui 

autoridade suficiente para se auto administrar, aceitando pacificamente as ações da população. 

Assim diz a Folha do Norte: 

 
O que se vem observando, entretanto, é que o Governo do município, longe 
de atacer e de tentar resolver os problemas do povo, vai protelando tudo e 
depois de mais de dois anos de atuação nada tem de positivo para oferecer, 
envolvido em lutas políticas, como se seguisse uma diretriz absurdamente 
contrária às suas verdadeiras finalidades.67 
 

A efervescência política da década de 1970 não se restringiu apenas aos representantes 

do executivo municipal de Feira de Santana, Francisco Pinto (prefeito de Feira de Santana 

entre 1962-1964) e nesse momento sendo Deputado Federal pelo MDB na Bahia, também foi 

alvo de cassação por parte do governo federal, por criticar o ditador chileno Augusto 

Pinochet. O periódico Folha do Norte também noticiou o ocorrido argumentando: 

 
O governo brasileiro considerando que o Deputado praticou um crime 
definido na Lei de Segurança Nacional, art. 21, ingressou no Supremo 
Tribunal Federal com uma denúncia contra o parlamentar feirense, no dia 28 
do findante.  
De toda ocorrência, que, como não poderia deixar de ser, está dividindo a 
opinião pública e provocando até exaltados pronunciamentos quer a favor do 
parlamentar, quer a favor do governo, não se pode negar que o discurso do 
Deputado contra o Gal. Pinochet e o governo do Chile foi violento; que a 
Lei, efetivamente, define tal procedimento como crime contra a segurança 
nacional; que o governo brasileiro poderia usar dos poderes que dispõe 
decorrentes do Ato nº 5, mas não o fez, preferindo agir moderadamente, 
entregando o caso ao judiciário e, no caso, ao Supremo Tribunal Militar. 68 
 

Logicamente que, como ao longo dos anos 1960 e 1970, a Folha do Norte, a todo 

tempo manteve um discurso majoritariamente a favor do executivo federal brasileiro, a 

cassação do mandato de Chico Pinto não foi esclarecido pelo jornal, de forma positiva em 
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relação ao mesmo. Sempre demonstrando o quanto a repercussão foi prejudicial ao Deputado 

e como o governo poderia ter agido. 

 

 

2.3 O PROCESSO DE ABERTURA E O RETORNO DA DEMOCRACIA NO DISCURSO 
DA FOLHA DO NORTE 

 

Como já mencionado outrora, o momento político vivido pelo Brasil nos anos 1970 já 

configurava o processo de abertura política. O governo dos militares não mais respondia aos 

anseios da sociedade civil, crise econômica, com aumento da dívida externa, a alta no preço 

do petróleo e conseqüente inflação; crise política com perda de representatividade do partido 

de direita ARENA e aumento de representação do MDB nas eleições de 1974, sociedade cada 

vez mais exigindo participação nas decisões da política do país, foram algumas das 

motivações que levaram ao governo Geisel a instaurar a chamada abertura ‘lenta e gradual’. 

Contudo, como afirma Napolitano, esse processo não pôs fim a os ‘instrumentos 

excepcionais’ para manutenção da segurança, que foram mantidos por seu ‘potencial de ação 

repressiva’ de modo a garantir que a rota traçada não fosse desviada. Ainda segundo 

Napolitano: 

 
Apesar dos sinais de busca de diálogo, a transição para a democracia estava 
claramente subordinada à segurança do regime que, na ótica dos seus 
estrategistas, passava pelo rearranjo institucional e pelo diálogo seletivo com 
a sociedade civil. Esse projeto incluía eventuais recursos e medidas 
liberalizantes, mas não significava efetivamente “retorno da democracia”, 
ainda que no médio e longo prazos.69 
 

De forma positiva a Folha do Norte se posicionava em relação à chegada do Gal. 

Ernesto Geisel à presidência do Brasil e, no que se refere à sua política reformista direcionada 

à uma abertura política lenta e gradual estabelece um pensamento contrário a tais mudanças 

quando as mesmas sugerem uma transformação nos rumos na política naquele momento. 

 Numa matéria escrita em 3 de janeiro de 1979, a Folha do Norte, com o título: “O ano 

político de 1978”, argumenta, primeiramente, sobre uma maior liberdade de expressão que 

vem sendo conquistada, segundo o jornal, por grupos intermediários (Igrejas, Institutos, 

Ordem dos Advogados e movimentos estudantis) e com a aprovação do presidente Geisel. 

Além disso, o periódico afirma que tais conquistas políticas não são sinônimos de perda de 
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poder “significam que novos setores da sociedade, ganhando poder econômico e social, 

reclamam, em complemento, poder político” 70.  

Pertencendo à imprensa alternativa o periódico Movimento, criado em 1975, começou 

sua atuação no governo do presidente Ernesto Geisel. Apesar do processo de abertura iniciar 

com o penúltimo militar na presidência, a imprensa brasileira ainda sofria intensamente a 

censura implementada pelo AI-5. No que concerne ao jornal Movimento, este foi alvo da 

censura prévia e, nesse sentido, muitas de suas publicações foram proibidas por tratarem de 

assuntos relacionados à críticas ao regime. O estudo de Manzano tece uma análise sobre o 

período que tal periódico foi liberado da censura prévia, especificamente o discurso de 

resistência que o jornal emitia sobre os direitos humanos em edições anteriores ao fim da 

censura e também em edições posteriores à censura prévia. Importante frisar que, mesmo 

estando, o jornal, censurado este, segundo a autora, já emitia posicionamentos críticos em 

relação ao governo dos militares, entretanto, tais publicações não eram habituais.71 

 Com o fim da censura prévia o Movimento passou usufruir de maior espaço para 

publicação de denúncias ao governo, sobretudo, as que se reportavam às violações aos direitos 

humanos. Nesse sentido argumenta Manzano: 

 

A crítica velada ao regime num primeiro momento, traduzia-se em 
desvalorizações políticas das práticas ditatoriais; isto tudo denunciado 
através dessas brechas da censura, ora dadas pelo caráter arbitrário e 
contraditório que ela tinha, ora possibilitada pelos dispositivos jornalísticos, 
dos quais fala Maurice Mouillaud, como a disposição das imagens, o perfil 
dos títulos, o perfil das citações e publicação de entrevistas, etc.72 

 
A existência de censura prévia não impossibilitou a crítica do jornal Movimento ao 

governo militar, certamente que se trata de um exemplo peculiar à grande parte da imprensa 

brasileira. Diferentemente da Folha do Norte, que em todos os momentos em análise, até 

aqui, manteve-se favorável à política da Ditadura, o Movimento, conforme estudo da autora, 

evidenciava suas opiniões contrárias, sobretudo as arbitrariedades cometidas contra os direitos 

humanos, enquanto que o periódico feirense se absteve de tais publicações, preocupando-se 

majoritariamente em narrar fatos oficiais e enaltecer o regime militar. 
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processo de liberação da Censura Prévia em 1978. 73f.  Monografia (Licenciatura em História) – Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre – RS. 2012. p. 36. 
Disponível em: <http://www.lume.ufrgs.br>handle> Acesso em 23 set. 2015. 
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 Outro aspecto discutido pela Folha do Norte é o crescimento do MDB, sendo 

considerado um novo esquema de forças, diante a perda de poder e representatividade da 

ARENA, desde às eleições de 1974. Sobre a abolição do quinto Ato Institucional, afirma que 

as tais medidas de emergência, criadas com a abolição do AI-5, não podem, sozinhas, serem 

usadas como instrumentos de arbítrio, a menos que uma nova revolução, nos moldes do 

movimento de 1964, seja feita novamente. Nesse sentido percebe-se que o jornal além de se 

posicionar contrariamente afirma que a criação de medidas emergenciais não era capaz de 

resolver a crise da democracia brasileira.73 

Nesse sentido diz a Folha do Norte: “O que o Brasil precisa, o governo não viu e nem 

a aposição parece ter visto, é de um regime de normalidade capaz de funcionar no dia a dia da 

política, o que implicará na rejeição do presidencialismo que vimos em vão tentando praticar 

desde 1891”.74 

 

Assim a nossa triste conclusão é a de que o progresso institucional brasileiro 
não acompanhou o progresso do ambiente de distensão política. Se este ano 
os espaços de liberdade aumentaram ainda mais, não se criaram instituições 
capazes de canalizar o uso da liberdade conquistada, o que significa que o 
impasse em que estamos não foi superado.75 
 

 Sobre o ‘impasse não superado’, o periódico faz referência às instituições 

presidenciais, sendo estas, não adequadas ao clima político existente naquele momento. 

 

Assim parece-me muito duvidosa a evolução política desse ano que finda. O 
governo aboliu o AI-5 por nada em troca. Perdeu a última oportunidade de 
iniciar uma revisão constitucional capaz de mudar o absurdo sistema 
presidencial que já sobejamente mostrou-se inviável para o país. E passou-se 
por uma renovação legislativa em que a ARENA continuou maioria e na 
qual o quadro permanece apegado, às formas do passado, sem que se 
abrissem perspectivas para um plano de transformações das instituições que 
torne possível entre nós uma democracia estável e adequada.76 
 

O início dos anos 1980, seguramente, foi divisor de águas para a sociedade brasileira. 

O declínio de um poder que, já vigorava há quase duas décadas, mostrava sinais de exaustão e 

não mais respondia às expectativas nem mesmo de parte das forças armadas como também 

para diversos setores da sociedade civil.  

Em abril de 1979 o último militar chegou à presidência da republica continuando o 

processo de abertura política iniciado com seu antecessor Ernesto Geisel. Sobre esse novo 
                                                           
73CÉSAR SALDANHA, O ano político de 1978. Folha do Norte. Feira de Santana, n. 4186, 3 jan. 1979. p. 6 
74Ibidem. 
75Ibidem. 
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governo, o periódico Folha do Norte elucidava as melhores expectativas, não só em relação à 

esfera federal como também aos governos estaduais que, no mesmo momento, também 

tomava posse dos diversos estados brasileiros. Sob o título “Novos governos, novas 

esperanças”, a Folha do Norte, demonstrava que o recém presidente estava comprometido 

com o retorno da democracia. Assim discorre o jornal: 

 

Ao ser empossado na presidência da República, Gal. João Batista 
Figueiredo, passou a representar a esperança de todos os brasileiros que 
confiam nos bons propósitos que norteiam o seu plano de governo que está 
calcado, principalmente, na defesa dos direitos humanos, na manutenção da 
democracia, no amparo ao trabalhador, no combate a inflação e na defesa da 
soberania nacional. 
Os governos que ora se instalam nos diversos estados do Brasil, temos a 
certeza que estão imbuídos dos melhores propósitos, já norteados pelo poder 
central seguem a mesma linha de conduta revolucionária que reduziu a 
população à ordem e à disciplina.77 
 

Outra vez a Folha do Norte evidencia o seu posicionamento favorável à política 

desenvolvida pelo governo militar, nesta matéria, se reportando ao presidente Figueiredo e 

todos os governos de estado eleitos no Brasil em 1979. Entretanto, é preciso destacar que o 

caminho para a abertura política ainda teve de ultrapassar alguns obstáculos. Para Rodrigues, 

mesmo a vontade e ações presidenciais não garantiram o retorno ao regime democrático. 

“Enquanto processo histórico ele enfrentaria heranças políticas, o fantasma da recessão 

econômica e diferentes interesses de classes” 78. Além disso, para o autor, as pressões dos 

movimentos sociais foram fundamentais para o processo de abertura política, contudo, era 

necessário garantir canais efetivos de participação política das classes trabalhadoras, tal 

assertiva, ainda segundo a autora, garantiria a condução realmente democrática do processo.79 

A campanha Diretas-já certamente representou a busca de maior integração das classes 

trabalhadoras nos rumos de todas as instâncias da política nacional. Para Rodrigues, a 

proposta de eleições diretas para todos os níveis conquista espaço quando os líderes dos 

partidos PMDB, PP, PTB e PT, em 1981, aprovam também o direito de greve e de 

organização sindical e a anulação da Lei de Segurança Nacional, com certeza medidas que 

proporcionaram o processo de abertura.80 

                                                           
77NOVOS GOVERNOS, NOVAS ESPERANÇAS. Folha do Norte. Feira de Santana, n. 4247, 16 mar. 1979. p. 
2. 
78RODRIGUES, Marly. A década de 80: Brasil: quando a multidão voltou às praças. São Paulo: Ática, 1999. p. 
12. 
79Ibidem. p. 13 
80 Ibidem. p. 17. 
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Em 1984, todo o Brasil participava das organizações na rua rumo às eleições diretas. 

Em várias capitais, comícios eram organizados objetivando o fim do poder dos militares e 

maior participação da sociedade nas decisões do país. Em Salvador as movimentações em 

prol das diretas aconteceram em janeiro de 1984, reunindo mais de dez mil pessoas. 

 A Folha do Norte noticiou, em 19 de março de 1984, a repercussão desta campanha 

em Feira de Santana. A população feirense, segundo o jornal era totalmente favorável para 

que eleições diretas retornassem à política brasileira. O periódico também evidenciou que, 

além da maioria da população estar favorável às ‘Diretas Já’, as opiniões se diferenciavam. 

Alguns acreditavam que as eleições diretas deveriam também abranger às votações para 

escolhas de prefeitos nas capitais, outros grupos apoiavam a transformação do Congresso 

Nacional em Assembleia Nacional para aprovação de uma nova Constituição.81 

Sendo totalmente a favor das eleições diretas em todo o Brasil, a Folha do Norte 

elucida: 

 
O argumento de que a escolha do sucessor do presidente João Figueiredo 
deve ser efetivada pelo Colégio Eleitoral neutraliza por completo as 
declarações dos nossos dirigentes segunda as quais já está em pleno vigor no 
país um regime democrático. Democracia pressupõe antes de tudo, 
participação do povo nos destinos da Nação e essa participação para ser mais 
efetiva deve se estender a escolha dos mandatários e, mais do que 
necessário, é urgente que a Nação brasileira consagre nas urnas o seu nome 
como próximo dirigente maior. 82 
 

Fazendo referência à Emenda Dante de Oliveira, esta criada pelo deputado federal do 

PMDB-MT de mesmo nome e rejeitada no Congresso Nacional pela primeira vez em 25 de 

abril de 1984, a Folha do Norte novamente expõe a necessidade de criação de uma nova 

Constituição. Para o jornal era impossível cumprir com os dizeres da Carta de 1967. 

 

A própria rejeição da emenda das diretas evidenciou a necessidade de mudar 
a carta constitucional do país, pois as suas determinações estão longe de 
serem efetivadas, basta lembrar que num de seus artigos está escrito ‘Todo 
poder emana do povo e em seu nome (e será?) exercido’ foi desrespeitado 
por 40 por cento dos políticos escolhidos pelo sufrágio direto e universal.83 
 

A rejeição à Emenda Dante de Oliveira proporcionou, novamente, eleições indiretas 

para presidente, em 1985. O Partido Democrático Social (PDS), criado em 1980 após o fim do 

bipartidarismo, substituto da ARENA, elegeu Paulo Maluf para candidato à sucessão 

presidencial, já o PMDB trouxe como possível chefe do executivo brasileiro a figura de 
                                                           
81DIRETAS NA CABEÇA. Folha do Norte. Feira de Santana, n. 4970, 19 mar. 1984. p. 2. 
82Ibidem. 
83PANORAMA EMENDA. Folha do Norte. Feira de Santana, n. 4977, 14 mai. 1984. p. 2. 
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Tancredo Neves, na época governador de Minas Gerais e grande apoiador do movimento 

Diretas-já. 

De acordo com Rodrigues a campanha política de Tancredo Neves se destacou pelos 

muitos comícios nas capitais brasileiras, algo pouco utilizado em eleições indiretas, isso 

contribuiu para que a imprensa elevasse substancialmente a figura de Tancredo, comparando-

o a Getulio Vargas e seu bordão de pai dos pobres. Além disso, Rodrigues também salienta a 

“necessidade da população em acreditar numa saída e a identificação do candidato com as 

‘diretas-já’ valeram a Tancredo um amplo apoio popular’.84 

Sobre o apoio político à eleição de Tancredo, a Folha do Norte, demonstra também 

apoiar a candidatura do candidato do PMDB, no entanto argumenta que essa nova fase pela 

qual o Brasil passou no início da década de 1980 requer também um novo governo, com novo 

perfil e, com responsabilidade, garanta os direitos demandados pelo povo. Nesse sentido, 

afirma a Folha do Norte: 

 

São grandes as expectativas do povo em torno do novo governo que se 
instalará em março, devendo-se saber, entretanto, que as dificuldades são 
enormes e que os frutos da redemocratização devem ser colhidos segura e 
paulatinamente, porque não é lícito esperar-se milagres de quem não é 
santo.85 
 

Obviamente que, as esperanças de um novo governo eram as melhores para grande 

parte da população, sobretudo, àqueles que durante todo o período militar esteve silenciado 

pela rígida política do governo. A imprensa feirense, em especial, o jornal Folha do Norte, 

esteve a todo tempo emitindo posicionamentos em relação aos muitos momentos da Ditadura 

militar no Brasil. Demonstrando majoritariamente pontos de vista que representavam os 

militares. No entanto, e inegavelmente, mesmo emitindo posicionamentos sempre favoráveis 

ao regime é notória a mudança de opinião quando houve a possibilidade de retorno à 

Democracia, sobre isso o jornal, rapidamente, modifica o seu discurso apoiando a 

redemocrarização e, em diversas falas já demonstrando certo repúdio ao governo ditatorial 

que findava. Nesse sentido, certamente a Folha do Norte manteve-se à favor dos militares 

devido ao temor de represálias.  

Sem dúvida, o discurso do jornal contribuiu para formação de opinião da população de 

Feira de Santana, mesmo ocorrendo uma constante aprovação aos desdobramentos da 

Ditadura no Brasil, indubitavelmente, o periódico ‘cumpriu’ com a tarefa de levar à sociedade 
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apenas o que não atingisse negativamente o regime. Aos menos observadores e inertes aos 

acontecimentos, a ideia de ‘revolução’, durante as várias fases do governo militar,  certamente 

foi bem aceita, sobretudo com o apoio da mídia (para o grupo que apoiava o governo). Porém, 

àqueles mais atentos era possível a percepção de que mesmo ocorrendo silenciamentos, como 

defende Eni Orlandi, estes representavam uma fala suprimida. 

 

 

2.4 A PRODUÇÃO DA FOLHA DO NORTE E A CENSURA 

 

A censura foi uma atividade que sempre existiu na história. Inicialmente sendo uma 

magistratura romana responsável por realizar o censo da população como afirma Azevedo86. 

Para Jobim: 

 
Desde os mais remotos tempos, as autoridades religiosas ou civis se 
preocupam com o equilíbrio mental ou a disciplina interior do indivíduo, que 
se refletem em sua conduta na comunidade. 
As primeiras, fundadas em seus dogmas, pensam que deve ser preservada a 
rigidez do grupo social sob seu controle, não expondo à contaminação de 
ideias e sentimentos estranhos aos valores tradicionais. As outras – os 
governantes – acham que precisam defender estes valores com vistas à 
segurança do Estado ou da classe dirigente.87 
 

No Brasil, durante o governo dos militares, também foi outro momento da História no 

qual a censura a determinadas informações esteve presente em muitos meios de 

comunicações, sobretudo na imprensa escrita. 

No que concerne à prática de censura, Carneiro argumenta sobre como as autoridades 

lidavam com supostos materiais considerados ‘perigosos’. Nesse sentido afirma: 

 
Como partidárias do proibicionismo, as autoridades policiais procuraram 
hierarquizar as ideias submetendo-as, diariamente, a um processo seletivo 
com o objetivo de purificar a sociedade. Definiam, até décadas atrás e 
segundo a sua lógica, os limites entre o lícito e o ilícito. Este ato de 
saneamento ideológico processou-se através da censura preventiva e punitiva 
cujo principal objetivo era impedir a circulação das ideias rotuladas de 
‘perigosas’. Como tais deveriam ser cerceadas por serem bandidas, ou seja, 
por agirem e tramarem contra a ordem imposta. 88 
 

                                                           
86 AZEVEDO, 1997, p. 91. 
87 JOBIN, Danton. A liberdade de imprensa no Brasil. In: MELO, José Marques de (org.). Censura e liberdade 

de imprensa. São Paulo: Com Arte. 1984. p. 19.  
88CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Livros proibidos, ideias malditas: o DEOPS e as minorias silenciadas. São 
Paulo: Ateliê Editorial, 2002. p. 21-22.  
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Desejando conter o perigo comunista atribuídos ao governo Goulart, os primeiros 

momentos de domínio das forças armadas no Congresso Nacional, além de outras medidas, 

procuraram legitimar suas ações autoritárias. Um dos principais recursos deste novo governo 

foi o controle da liberdade de imprensa. Nesse sentido, por meio do Ato Institucional número 

2, o Marechal Castelo Branco aprovou a Lei 5.250 de 9 de fevereiro de 1967, a conhecida Lei 

de Imprensa. Segundo o seu texto, tal legislação compreende 77 artigos que objetivavam 

regular a liberdade de manifestação do pensamento e de informação89. Em seu primeiro 

artigo, a referida legislação, deixa clara a liberdade de expressão desde que não ocorram 

abusos, sendo, desta forma, punido todos aqueles que ultrapassem o limite do tolerável 

instituído pela Lei, assim em seu artigo primeiro está escrito: 

 

 Art .1º É livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a 
difusão de informações ou ideias, por qualquer meio, e sem dependência de 
censura, respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer. 
        § 1º Não será tolerada a propaganda de guerra, de processos de 
subversão da ordem política e social ou de preconceitos de raça ou classe. 
        § 2º O disposto neste artigo não se aplica a espetáculos e diversões 
públicas, que ficarão sujeitos à censura, na forma da lei, nem na vigência do 
estado de sítio, quando o Governo poderá exercer a censura sobre os jornais 
ou periódicos e empresas de radiodifusão e agências noticiosas nas matérias 
atinentes aos motivos que o determinaram, como também em relação aos 
executores daquela medida.90 
 

Portanto, inicialmente, a Lei de Imprensa permite a ‘liberdade’ de pensamento sem a 

dependência de censura, desde que não haja abusos. Estes são evidenciados no primeiro 

parágrafo quando a mesma afirma a intolerância à propaganda de guerra, publicização de 

fatos referentes à desobediência à ordem política ou social e também preconceitos de raça ou 

classe. Aos espetáculos públicos, aos conteúdos e suas respectivas empresas e responsáveis o 

uso da censura foi mais intensa. 

É importante ressaltar que na composição desse ‘Estado de Segurança Nacional’ 

órgãos foram criados no objetivo de deixar o governo informado e, nesse sentido, reprimir 

qualquer atitude contrária ao que o Estado autoritário estabelecesse. O Sistema Nacional de 

Informações foi criado ainda em 1964 a fim de controlar as informações oriundas do Brasil e 

também do exterior. Na opinião de Carneiro: 

 
Através do SNI – órgão criado em 1964 e ao qual estavam subordinados 
todos os demais órgãos repressivos – tentou-se compor uma estrutura única, 

                                                           
89BRASIL. Decreto-lei no 5.250, de 9 de fevereiro de 1967. Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5250.htm> Acesso em 26 jun. 2017. 
90Ibdem. 
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integrada e harmônica, capaz de dar conta do controle da população. Diante 
deste objetivo, importante função foi delegada ao Destacamento de 
Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna, DOI-
CODI, em torno do qual se concentraram representantes de todas as forças 
policiais. Assim, a tradicional lógica de suspeição apresentou-se armada por 
uma logística militar e, em conjunto, ofereceram aos agentes da repressão 
estratégias adequadas para enfrentar os grupos revolucionários.91 
 

Outras legislações foram criadas visando ocultar as ações arbitrárias do governo e, por 

sua vez, calar àqueles que viessem questionar estas ações. Assim para Samways este rol de 

leis e decretos revela a motivação do governo em tentar legalizar o regime “ainda em sua fase 

inicial, com constantes mudanças na lei, que tornassem possível um maior controle sobre 

supostos inimigos do Estado”.92 

Mais tarde, a Lei 5.536 de novembro de 1968, a Lei da Censura, julgava o ato censório 

com mais austeridade. Tal legislação se dispôs sobre formas artísticas e os pré-requisitos para 

que fossem instituídas. Peças teatrais, programação televisiva e de rádio passaram pelo crivo 

de uma legislação mais específica e direcionada. Vieira argumenta que o estabelecimento de 

prazos, regularização de público segundo faixa etária, exigência de ensino superior para 

ocupar o cargo de censor foram determinações da referida lei que proporcionou um 

aprimoramento e qualificação do serviço censório.93 

O ano de 1968 trouxe mais um mecanismo de repressão à imprensa. O Ato 

Institucional número 5, além das determinações que concederam poderes excepcionais ao 

presidente da república, atingiu também a mídia de forma mais intensa. Certamente que 

muitos jornais se posicionaram contrariamente aos militares, o jornal O Estado de São Paulo, 

que apoiou inicialmente o governo autoritário se mostrando contrário a este, à medida que o 

próprio regime se mostrava mais rígido. A imprensa alternativa também foi outro exemplo de 

periódicos que se estabeleceram contrariamente ao governo. O jornal Movimento teve 

importante participação dentre os alternativos e, junto a ele, o jornal O Pasquim e Opinião 

pertenceram à vertente que criticava o período militar. 

Para Samways, no que se refere à atuação do AI-5 na imprensa brasileira: 

 
Este ato também acabou por impor sérias limitações à liberdade de 
expressão, justificando medidas censórias contra inúmeros jornais, que 
passaram a conviver com a presença de censores nas redações logo após à 
decretação do AI-5, em 13 de dezembro de 1968, além dos manuais 
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92 SAMWAYS, 2009, p. 59-60. 
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encaminhados às redações com as normas a serem seguidas e os assuntos 
proibidos, sendo sua publicação, passível de punição.94 
 

É importante destacar que as relações desenvolvidas entre imprensa e poder foram 

muito mais embaraçosas do que se possa imaginar. Conforme observa Kushnir, nesse 

momento de maior controle aos meios de comunicações, muitos desses censores eram 

jornalistas e, também grande parcela destes jornalistas exerciam a função de policiais. Essas 

relações, segundo a autora, configuram um colaboracionismo de indivíduos pertencentes à 

imprensa com órgãos repressivos do pós AI-5. “Ou seja, tem-se como mote a atuação de 

alguns setores das comunicações do país e suas estreitas (permissivas) com a ditadura civil-

militar do pós 1964. Além de não fazer frente ao regime e às suas formas violentas de ação, 

parte da imprensa também apoiou a barbárie”.95 

A criação do quinto Ato Administrativo indubitavelmente foi um ‘divisor de águas’ no 

período do governo civil-militar. Conforme mencionado outrora o endurecimento do regime 

se configurou a partir da decretação desse Ato. Para imprensa brasileira os anos finais da 

década de 1960 representaram momentos de grandes agitações, com fechamentos de jornais, 

presença de censores nas redações, demissões e prisões de jornalistas, estes considerados 

subversivos e apoiadores de ideias contrárias ao governo. Conforme Kushnir, muitos 

proprietários de empresas jornalísticas tiveram que se adaptar a essa realidade mais austera do 

Ato Institucional 5. Ainda segundo a autora tais medidas do governo militar forçaram muitos 

periódicos a adentrarem no mundo da clandestinidade.96 

 O Decreto-Lei 1.077 de 26 de janeiro de 1970 foi outra legislação que versou sobre a 

ocorrência de censura. No texto do referido decreto a primeira recomendação é que não será 

permitido nenhum tipo de publicação de qualquer meio de comunicação que se oponha à 

moral e aos bons costumes, estes, de acordo ao próprio decreto, se referem a assuntos que 

tratem sobre conteúdos obscenos e, nesse sentido que atinjam os bons costumes da sociedade. 

Logicamente que tal legislação quando se referiu à moral e bons costumes não apenas fez 

referência à conteúdos de cunho vulgar, mas certamente materiais que mencionassem 

negativamente as ações do governo militar.  

Refletindo sobre essa ‘caça às bruxas’ Tucci também argumenta sobre o quanto os 

indivíduos, considerados de vasta cultura, eram temidos por terem maior acesso a textos de 

cunho marxista e que tratavam sobre ideais revolucionários. Nesse sentido descreve a autora: 
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Professores e estudantes de ciências humanas e ciências políticas 
incomodavam. Temiam-se as críticas ao regime, as denúncias de torturas, as 
passeatas estudantis, o humor dos caricaturistas, as peças de teatro. Temiam-
se os homens com passado de militância política, razão pela qual o regime 
militar instituiu os corriqueiros atestados de antecedentes políticos. Milhares 
destes requerimentos obrigatórios a todo cidadão, acumularam-se junto aos 
dossiês policiais. O DEOPS transformou seus “arquivos gerais” numa 
importante arma contra a resistência do regime militar: o passado contava 
muito... Aliás, tudo contava, até a posse de um único livro. Regredimos aos 
tempos medievais.97 
 

O movimento civil militar ocorrido em março de 1964 teve total apoio do periódico 

feirense Folha do Norte. Nestes momentos iniciais o discurso de grande parte dos meios de 

comunicações era de que o governo Goulart estava em comunhão com os movimentos de 

cunho comunista e que, consequentemente, o Brasil passaria a ser governado pela política 

soviética. Nesse sentido além de parte considerável da sociedade a mídia também se mostrou 

favorável à entrada dos militares no poder. 

Durante todo o período investigado na Folha do Norte (1964-1985), esta se manteve a 

favor do regime militar, no Brasil. Sempre considerando os desdobramentos do governo como 

necessários a fim de que o Brasil não fosse tomado pela ideologia dos comunistas. Isso 

justifica o uso repetitivo da palavra ‘revolução’ sempre quando o periódico se referiu ao 

movimento militar. Desde já é possível afirmar a ausência de formas oficiais de censura no 

referido periódico. 

Entretanto, num primeiro momento, essa aceitação da Folha do Norte às 

determinações do governo militar é aceitável desde quando se acreditava no retorno da 

democracia. Como dito anteriormente, o discurso dos militares era de que a ‘revolução’ de 

1964 representou um fato necessário a fim de conter o avanço comunista. Sobre isso 

Skidmore argumenta que quando os militares alcançaram o poder não eram somente os 

subversivos que deveriam ser afastados, o país necessitava de condições para que novos 

horizontes fossem alcançados, que não ocorreriam nos 18 meses finais do mandato 

presidencial (do governo Goulart). Além disso, era tempo curto demais para que uma positiva 

imagem dos militares fosse construída a fim de que ganhassem as eleições presidencias. Uma 

proposta de prorrogação de mandato foi, assim, vista por Castelo Branco como afronta à 

legalidade. Ele “[...] recusava-se até a discutir a prorrogação do seu mandato. Comprometido 

                                                           
97 TUCCI, 2002, p. 165. 
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com os princípios do governo legal, constitucional e democrático, ele afirmava que a 

prorrogação do seu mandato seria a essência da ilegalidade” 98. 

O trecho evidenciado explicita uma tímida crença no retorno da democracia para 

Brasil. Mesmo não ocorrendo, a esperança de um retorno democrático era aguardado pela 

sociedade. Possivelmente o jornal Folha do Norte, nestes instantes iniciais, acreditou nesta 

necessidade de medidas mais rígidas para que o país pudesse ter desenvolvimento e que, logo 

este sendo alcançado, a democracia retornaria à política brasileira.  

Com o endurecimento do governo, sobretudo em fins dos anos 1960 e a necessidade 

de legalizar suas ações autoritárias, bem como também não permitir atitudes contrárias aos 

desmandos governamentais, a censura aos meios de comunicações e suas respectivas punições 

foram estabelecidas e respaldadas por várias legislações. Assim empresas jornalísticas tiveram 

de buscar formas de adaptação a esse novo cenário. Tentativas de mascarar os 

posicionamentos contrários ao regime foram estabelecidas por alguns grupos empresariais da 

comunicação, através de cortes nos textos jornalísticos e inclusão de poemas e receitas 

culinárias no lugar do verdadeiro teor textual, o jornal O Estado de São Paulo foi um dos que 

utilizaram esse tipo de artifício. Alguns entraram no rol da clandestinidade como o editado 

pela Ação Libertadora Nacional (ANL) O Guerrilheiro. 

Vale destacar que outros meios de comunicações buscaram alianças com o governo 

militar, ou seja, esses jornais e revistas evidenciaram posicionamentos favoráveis ao Estado. 

Ao mesmo tempo os militares apoiavam economicamente tais empresas, as Organizações 

Globo exemplificaram este tipo de aliança. 

Sobre o jornal Folha do Norte não ficou claro se houve essa troca de favores, já que o 

seu posicionamento foi, durante todo o tempo da ditadura, ao encontro do regime. Dessa 

forma é admissível que o periódico, por medo de represálias, tenha optado pelo silenciamento. 

Diferente de alguns jornais atuantes na época da ditadura militar, a Folha do Norte não 

teve nenhuma de suas edições cortadas nem mesmo cessou seu funcionamento por revide do 

governo militar como ocorreu com o Correio da Manhã. À Folha do Norte não houve visita 

de censores e nem ocorrência de censura prévia. Majoritariamente, o periódico feirense se 

restringia em divulgar as ações políticas do governo militar, estas, geralmente, sendo 

encontradas em primeira página, explicitando opiniões sempre a favor do regime e com base 

em fontes oficiais.  

Movimentos estudantis ocorreram na Bahia e em Feira de Santana, um exemplo foi a 

luta armada liderada por Luis Antônio Santa Bárbara (um dos líderes do MR-8 em Feira de 
                                                           
98 SKIDMORE, 1991, p. 63. 
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Santana), sobre tais assuntos não foram encontradas nenhuma matéria no periódico feirense. 

Além disso, fatos como a prisão e morte do jornalista Wladimir Herzog 99também não foram 

evidenciadas no jornal. Além deste, nomes como Carlos Lamarca100, atuante em movimentos 

guerrilheiros contra a ditadura, capturado e morto na Bahia, Carlos Marighella101, baiano que 

participou também de movimentos de guerrilha contra a ditadura, não foram evidenciados 

pela Folha do Norte em nenhum material pesquisado. 

É importante destacar que matérias relacionadas à política local, sobretudo a chefes do 

executivo feirense que estabeleciam um posicionamento contrário à ‘revolução’ não foram 

apoiadas pelo jornal. O primeiro foi o prefeito Francisco Pinto em abril de 1964, quando o 

periódico demonstra em suas falas repúdio às ações do prefeito, considerando-o um 

subversivo e avesso às forças da ‘democracia’ preconizadas pelos militares. Posteriormente e, 

já em fins da década de 1970 o prefeito Colbert Martins sofreria duras críticas do jornal 

quando este desaprova sua gestão direcionada para uma maior participação popular, aspecto 

defendido pelo MDB, que neste momento ganhava maior espaço na política nacional em 

decorrência da perda de poder e atuação da ARENA. 

Outra forma de verificar apoio ao governo foram as constantes notas em comemoração 

ao aniversário da ‘revolução’, esta sempre vista como necessária para que se afastasse os 

ideais daqueles que pertenciam aos movimentos esquerdistas.  

Nos momentos finais da ditadura militar, quando a sociedade recorre às ruas para 

exigir eleições diretas, a Folha do Norte já evidencia, em suas páginas, um discurso favorável 

ao movimento ‘Diretas Já’, bem como apoio à eleição para presidente do Brasil, pelo PMDB, 

de Tancredo Neves. Não parece comum um periódico que, a todo tempo, esteve a favor, sem 

restrições, do governo ditatorial, de repente começar a apoiar o retorno do regime 

democrático. Partindo deste pressuposto, é notório que a Folha do Norte utilizou o 

silenciamento como uma forma de fugir às retaliações do governo dos militares. Nesse 

sentido Orlandi ao elaborar um estudo sobre a análise dos discursos define o silêncio como 

uma das formas do não dito. Para esta autora, existem duas tipologias de silêncio. Este pode 

                                                           
99 Wladimir Herzog foi um jornalista, professor e cineasta brasileiro. Nascido em 1937 na Iugoslávia com o 
verdadeiro nome de Vlado Herzog. Pertenceu ao Partido Comunista Brasileiro (ilegal durante o regime 
ditatorial) e com a instauração de ditadura foi preso e morto nas dependências do Destacamento de Operações de 
Informação - Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) em outubro de 1975.   
100 Carlos Lamarca foi um militar e guerrilheiro em movimentos contra a ditadura militar. atuando na Vanguarda 
Popular Revolucionária (VPR) foi capturado e morto, por tropas governamentais, na cidade de Pintada – Ba em 
17 de setembro de 1971. 
101 Carlos Marighella foi um político atuante no PCB e escritor. Nasceu em Salvador-Ba em 5 de dezembro de 
1911, filho de pai italiano e mãe baiana. De família humilde, Marighella ingressou na faculdade de engenharia 
civil, não concluiu o curso migrando posteriormente para o grupo dos membros do PCB. Foi capturado e morto 
pela polícia governamental em 4 de novembro de 1969 na cidade de São Paulo – SP. 
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ser o fundador, aquele que “indica que o sentido pode sempre ser outro” e o silenciamento ou 

política do silêncio, este se subdividindo em silêncio constitutivo em que uma palavra apaga 

outras palavras, e o silêncio local que ela denomina de censura “aquilo que é proibido dizer 

em uma certa conjuntura”102. Desta forma Orlandi argumenta sobre as relações de poder e a 

censura afirmando que “as relações de poder numa sociedade como a nossa produzem sempre 

a censura, de tal modo que há sempre silêncio acompanhando as palavras. Daí que, na análise, 

devemos observar o que não está sendo dito, o que não pode ser dito, etc.” 103 

Certamente que o discurso sempre ‘favorável’ do jornal Folha do Norte em relação ao 

período da ditadura militar no Brasil nem sempre apresentou como estando de acordo aos 

desdobramentos do regime, visto que, no momento de abertura política, houve uma mudança 

brusca no posicionamento do referido periódico. É notório que a censura, seja ela em qualquer 

momento da História, transforma discursos, promove forçadas mudanças de opiniões por 

medo de penalidades. A Folha do Norte, assim sendo, foi mais um exemplo da existência 

desse poder de silenciamento nos meios de comunicações, estes, sempre apegados ao discurso 

ideológico que mais lhe convier. 

                                                           
102 ORLANDI, Eni Pucinelli. Análise de discurso: princípios e procedimentos. Campinas, SP: Pontes, 2000. p. 
83. 
103 Ibidem, p. 83. 
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CONCLUSÃO 

 

Como mencionado anteriormente, adentrar em estudos que versem sobre a Ditadura 

Militar Brasileira não é tarefa simples. Durante todo o período que o Brasil esteve sob o 

regime dos militares, mudanças significativas permearam o país em todos os seus aspectos, 

sendo sentidas até os dias atuais.  

Este trabalho de pesquisa partiu de uma inquietação sobre como um órgão da imprensa 

interiorana, se posicionou nos vários momentos da ditadura militar no Brasil, visto que, numa 

primeira fase o regime autoritário entendeu ser‘necessário’, remover da sociedade todos os 

indivíduos vistos como perigosos e adeptos do comunismo. Durante quase todo o período da 

ditadura militar o jornal Folha do Norte considerou todos os momentos e arbitrariedades do 

regime uma necessidade para legitimar e fortalecer aqueles que governavam o país na 

intenção de mantê-lo longe do ‘perigo vermelho’ dos comunistas. 

A partir do endurecimento do governo militar não foi difícil imaginar que a Folha do 

Norte pudesse estabelecer opiniões que fossem de encontro ao regime. Entretanto a 

investigação nas linhas do jornal permitiu concluir que o periódico feirense continuou 

mantendo um posicionamento a favor da ditadura, mesmo sendo estabelecidas medidas mais 

‘duras’ como a decretação do Ato Institucional número 5, leis relacionadas à censura e as 

consequentes punições àqueles que expressassem opiniões contrárias aos militares. Além do 

discurso conveniente ao regime, a Folha do Norte, mesmo não sofrendo censura, 

propriamente dita, com um maior controle de suas publicações, foi perceptível o uso do 

silenciamento como uma forma de burlar a vigilância dos censores. Movimentos esquerdistas 

ocorridos na própria cidade de Feira de Santana, com a presença de líderes de movimentos 

estudantis não foram evidenciados pelo periódico. Nem mesmo as atividades esquerdistas 

desenvolvidas na capital baiana, como os movimentos dos estudantes da UFBA, foram 

ressaltados pela Folha do Norte.  

O jornal, na verdade, durante o período pesquisado sempre procurou enaltecer os 

feitos dos governos ligados ao regime, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Entre 

outras questões, de uma forma geral, o periódico, além de engrandecer as ações 

governamentais também noticiava fatos do cotidiano feirense, como a ocorrência de festejos 

profanos, como a Micareta ou festas religiosas, obras em construção, editais de casamentos, 

relatos de algum crime, estes, vale ressaltar, eram evidenciados quando não representavam 

nenhum risco de ofensa à imagem do governo, o que sugere a existência de um quotidiano
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feirense sem sobressaltos, um clima de ‘normalidade’, como se a cidade não sentisse os 

desdobramentos oriundos da ditadura. Nesse sentido, o periódico novamente revela apoio ao 

governo, restringindo-se em apenas engrandecê-lo, não elucidando suas ações repressivas. 

Ficou clara a existência de polarizações políticas em Feira de Santana, estas foram 

evidenciadas, principalmente, quando chefes do executivo municipal, pertencentes ao partido 

de oposição à ditadura, o MDB, alcançaram o poder, estes sendo, em algumas matérias, 

criticados, devido às suas ações que possibilitavam maior participação popular nas decisões 

do município. No entanto, aos primeiros sinais de término do período de ditadura militar, a 

Folha do Norte mudou de posicionamento, passando a apoiar aqueles que exigiam o retorno 

da Democracia. Os vários movimentos ocorridos no país em prol da redemocratização 

obtiveram opinião favorável por parte do jornal. Logicamente que, ao longo dos anos de um 

regime autoritário e de‘total’ defesa de suas ações, é, no mínimo, curiosa uma mudança 

repentina nos discursos da Folha do Norte.  

Por meio desse trabalho foi possível perceber o poder exercido pela imprensa e seus 

discursos, geralmente, voltados para legitimação e fortalecimento de um determinado grupo. 

Mesmo que interiorana, a imprensa ainda que, em menor escala, certamente atua como 

formadora de opiniões. No período militar, o governo precisou de meios de comunicações que 

engrandecessem os seus feitos, que demonstrassem à população a utilidade de suas 

determinações, estas, quase sempre, autoritárias e que à sociedade ficasse claro um falso 

clima de estabilidade. Aos menos atentos, a Folha do Norte, conseguiu, com proeza, validar a 

política brasileira durante os anos da ditadura. Obviamente que o mais antigo jornal de Feira 

de Santana, independentemente de suas preferências ideológicas, colaborou e continua a 

contribuir para a preservação de um intrigante capítulo da História brasileira. 
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