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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo compreender como o anticomunismo foi 

abordado na imprensa feirense entre 1961 e 1964, a partir da análise do periódico Folha 

do Norte. Apreender o fenômeno do anticomunismo nos âmbitos local e nacional na 

imprensa do período foram de fundamental importância para esse trabalho, entendendo 

de que forma a imprensa atua nas disputas que ocorrem na sociedade, bem como seu papel 

como ferramenta nas disputas pelo poder. A análise do jornal permitiu buscar a presença 

da ideologia anticomunista bem com sua influência no âmbito político local.  

Palavras-chaves: anticomunismo, imprensa e Feira de Santana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT  

 

The present work aims to understand how the anticommunism was addressed by 

the press from Feira de Santana between the years of 1961 and 1964, from the newspaper 

Folha do Norte analysis. To grasp the anticommunism phenomenon at the local and 

national levels in the press of the period was of essential importance for this work, 

understanding how the press operates in disputes occurring in society, as well as its role 

as a tool in power struggles. The newspaper's analysis allowed searching the presence of 

the anti-Communist ideology and its influence on the local political context as well. 

 

Keywords: anticommunism, press and Feira de Santana. 
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INTRODUÇÃO 

 

Certa vez quando eu era criança, minha mãe contava casos familiares sobre sua 

própria infância. Ela contava sobre um irmão que havia levado umas palmadas por ter 

saído pela rua dizendo aos vizinhos que era comunista. Na época eu já havia estudado 

qualquer coisa sobre comunismo na escola e ouvindo isso me assombrei com tão injusto 

castigo, que tinha demais em ser/dizer que era comunista?  

Passado muito tempo desde que ouvi essa história, me peguei pensando nela 

enquanto pesquisava nas edições do início da década de 1960 do jornal Folha do Norte. 

Imaginei minha avó vivendo na capital baiana e contagiada pelo temor da “ameaça 

comunista” que pairava no ar na época, pensei no medo que ela deveria sentir de ter algum 

tipo de problema caso a brincadeira de criança repercutisse na vizinhança, afinal nesse 

momento o comunismo era a grande ameaça a todos os valores mais tradicionais da 

sociedade e comecei a compreender melhor a sua reação diante da fala daquele “pequeno 

comunista”.  

A partir da análise das edições desse jornal entre os anos de 1961 e 1964 é possível 

perceber a força que a luta contra o comunismo, seja ela real ou fictícia naquele espaço, 

possuía. “Entre 1961e 1964 (...) o anticomunismo adquiriu uma importância 

preponderante, sendo fagulha principal a denotar o golpe militar de 31 de março.” 1Muitas 

vezes o anticomunismo2 na época do governo de João Goulart se confundiu com o 

antirreformismo que existia por parte de parcelas da sociedade, aqui o comunismo era 

associado à luta pelas reformas de base almejadas por parte de população e aparecia como 

uma ameaça aos valores mais tradicionais da sociedade: liberdade, pátria, propriedade, 

Deus e a família. 

Mas esse não era um inimigo recente, o comunismo já era considerado uma 

ameaça grave a ordem social brasileira há algum tempo. Existia (e talvez ainda exista, 

mas não com a intensidade de momentos anteriores) o Brasil uma forte tradição 

                                                           
1 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Em guarda contra o perigo vermelho: o anticomunismo no Brasil (1917-

1964). São Paulo: Perspectiva, 2002, p. 231.  
2 Afastando-se das definições genéricas que compreendem o anticomunismo “como oposição à ideologia e 

aos objetivos comunista” e “ (...) sendo o Anticomunismo um fenômeno complexo, ideológico e 

político(...)” o mesmo só pode ser explicado “ (...)à luz do momento histórico, das condições de cada um 

dos países, e das diversas origens, ideais e políticas em que se inspira”. Ver BONET, Luciano. 

Anticomunismo. In: BOBBIO, Norberto et. al. Dicionário de política. 12ª ed. Brasília: Editora UnB, 2004, 

pp. 34-35. 2 v. v.1.  
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anticomunista, consolidada e reproduzida de muitas formas e em períodos distintos, que 

precisa ser estudada profundamente, pois é elemento essencial para a compreensão da 

história do Brasil recente. É preciso ainda lembrar que “no decorrer do século XX, o 

conflito opondo comunismo e anticomunismo ocupou posição central, colocando-se 

como elemento destacado na dinâmica política, cultura e nas relações internacionais”.3 

Nessa luta, os jornais aparecem como armas prontas para o combate, trazendo 

consigo um forte teor ideológico que busca direcionar a sociedade para a conformidade 

com o projeto político propagado pelos grupos que estão por trás desses. De forma que é 

preciso analisar com atenção o conteúdo produzido por esse meio de comunicação, que 

busca com tanta veemência passar como dotado de neutralidade. No entanto, a imprensa 

“é um importante instrumento de poder, na busca de convencimento em torno de 

determinadas visões de mundo”. 4 

Surge a partir daí o objeto dessa pesquisa, que busca justamente compreender 

como o anticomunismo foi representado na imprensa feirense entre os anos de 1961 e 

1964, período de fortes tensões no país, que vai da renúncia de Jânio Quadros até o golpe 

que encerra a fase democrática vivida no país. Dessa forma busca-se nas edições do Folha 

do Norte5, dos anos citados, os principais textos relacionados à luta contra a “ameaça 

comunista”, umas das justificativas mais utilizadas pelos golpistas (civis e militares) para 

depor João Goulart, além de imagens dessa ideologia, como também tudo que possa ser 

relacionado ao quadro internacional de luta contra o comunismo e defesa do capitalismo, 

ou seja, da Guerra Fria. Isso tudo sem deixar de buscar as evidências desse fenômeno no 

âmbito local e suas consequências. 

A validade de esforço se encontra justamente na tentativa de contribuir com a 

história local, fornecendo um olhar crítico sobre um fenômeno que muitas vezes é 

colocado em segundo plano, diante da maior atenção que é dada aos grupos opostos ao 

conservadorismo.  

                                                           
3 MOTTA, Rodrigo Patto Sá, op. cit., p. 20.  
4 SILVA, Carla Luciana. Os aniversários da “Revolução”: Veja comemorando a ditadura. In: Revista 

História e Luta de Classes. Ano 10, Edição nº 17, p. 47. ADIA, 2014. 
5  O jornal Folha do Norte, que circula na cidade de Feira de Santana desde 1909, e o grupo por trás dele 

eram aliados a UDN (União Democrática Nacional), isso será melhor discutido no primeiro capítulo. 
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Assim foi possível contar com a fundamental contribuição de diversos autores  

para a consolidação das bases dessa pesquisa, como é o caso de Carla Luciana Silva6, cuja 

análise sobre a imprensa brasileira e sua atuação no período da ditadura militar e na 

história mais recente do país foram fundamentais, por auxiliar na compreensão dos 

principais mecanismo desse veículo de comunicação e o seu comportamento nos 

momentos de tensão social mais fortes. Além disso, o trabalho de Carla Luciana Silva7 

também dá sua contribuição à compreensão do fenômeno do anticomunismo no Brasil. 

Também o trabalho de Rodrigo Patto Sá Motta8, que possibilita a compreender a 

abrangência das variadas formas de agir e representar o anticomunismo no país, além de 

trazer para o debate os vários tipos de anticomunismo e os grupos e projetos políticos 

associados a eles, o que toca diretamente nos objetivos dessa pesquisa, pois a análise do 

anticomunismo no jornal Folha Norte passa diretamente pelos grupos e projetos políticos 

que estão por trás desse periódico. Ainda para a relação que existe entre a imprensa e o 

comunismo, também aparece o trabalho de Bethania Mariani9, que analisa o discurso e o 

imaginário jornalístico em torno do PCB desde sua fundação até o fim da ditadura militar. 

Além dos autores que contribuíram para a apreensão do fenômeno anticomunista 

no país e para a compreensão da imprensa e sua relação com as disputas por hegemonia 

que ocorrem na sociedade e na política brasileira, também foi preciso para a elaboração 

dessa pesquisa, o contanto com as produções que discutem a história de Feira de Santana, 

bem como, sua organização política e social, especialmente na década de 1960. Vários 

foram os autores que contribuíram nesse sentido,10 mas destacam-se os textos de Ricardo 

da Silva Campos, o trabalho de conclusão de curso da graduação e a dissertação de 

mestrado, que discutiram, respectivamente, a extensão do golpe civil militar de 1964 em 

                                                           
6 SILVA, Carla Luciana. Imprensa e Ditadura no Brasil: Veja e o consenso. In: PADRÓS, Enrique Serra 

(Org.). Cone Sul em tempos de ditadura: reflexões e debates sobre a História Recente. 1ed. Porto Alegre: 

EDUFRGS, 2013, v.1, p. 147-161. 
7 SILVA, Carla Luciana. Onda Vermelha: imaginários anticomunistas brasileiros (1931-1934). 1. ed. Porto 

Alegre: EDIPUCRS, 2001. v. 1. 254p. 
8 MOTTA, Rodrigo Patto Sá, op. cit. 
9 MARIANI, Bethania. O PCB e a imprensa: os comunistas no imaginário dos jornais (1922-1989). São 

Paulo: Unicamp, 1998. 
10 SILVA, Kelman. Quem manda na Feira? Política, e rearranjos de poder em Feira de Santana-BA na Era 

Vargas (1930 – 1945). 2012. 168 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade do Estado da Bahia, 

Santo Antônio de Jesus, 2012.OLIVEIRA, Clóvis Frederico Ramaiana Moraes. “Canções de uma cidade 

amanhecente”: Urbanização, memórias urbanas e silenciamentos em Feira de Santana, 1920-1960. Tese de 

Doutorado. Brasília, UNB, 2011.OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos. Feira de Santana em 

Tempos de Modernidade: olhares, imagens e práticas do cotidiano. (1950-1960). 2008. 221 f. Tese de 

Doutorado - Universidade Federal de Pernambuco, 2008.  
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Feira de Santana, com ênfase nos conflitos políticos e sociais da cidade,11 e a dinâmica 

política local entre os anos de 1948 e 1965,12 recorte que passa pelo período analisado 

nessa pesquisa, e serve para ajudar a compreender o quadro das disputas políticas locais 

e como elas se relacionavam com a imprensa local.  

O primeiro capítulo traz a imprensa e seu papel nas disputas que ocorreram na 

sociedade, especialmente no campo político. Aqui o debate gira em torno da utilização da 

imprensa como ferramenta no jogo de poder. Para isso, é preciso compreender como a 

tão almejada neutralidade passa longe desse veículo de informação, por mais que ele 

afirme o contrário. A ideia é discutir de que forma a imprensa vem atuando ao longo da 

história brasileira, especialmente nos momentos em que as disputas pela hegemonia de 

projetos de sociedade se tornam mais intensas. Para isso é preciso explorar um pouco do 

histórico desse veículo de informação, para perceber a configuração assumida por ele no 

momento que é aqui analisado. Isso servirá como base para a discussão principal do 

capítulo, que é a relação entre imprensa e sociedade feirense no período que vai de 1961 

a 1964. A partir daí chega-se ao jornal Folha do Norte, objeto de análise dessa pesquisa, 

onde será buscada a presença da ideologia anticomunista. Para tal, o capítulo também 

procura apresentar esse periódico, os grupos que estão por trás dele, suas relações com os 

outros segmentos políticos locais, e também as disputas políticas no qual ele aparece 

como “aparelho privado de hegemonia” 13. 

Já o segundo capítulo tem como objetivo central analisar o anticomunismo no 

jornal Folha do Norte entre 1961 e 1964. Para tal, primeiro é necessário fazer uma breve 

incursão sobre o anticomunismo no Brasil, pois esse é um fenômeno que não pode ser 

compreendido de forma generalizada, mas sim inserido em contextos históricos próprios. 

Posto que existe uma variação naquilo que se entende como anticomunismo na história 

do Brasil, e também no modo como ele é representado pelos grupos que assumem essa 

conduta. Para tal, é preciso discutir como as versões do anticomunismo ocorreram na 

                                                           
11 CAMPOS, Ricardo da Silva. O Putsh na Feira: sujeitos sociais, partidos políticos e política em Feira de 

Santana, 1959- 1967. 2012. 64 f. Monografia (Licenciatura em História) -Universidade Estadual de Feira 

de Santana, Feira de Santana, 2010.   
12 CAMPOS, Ricardo da Silva. O jogo político local: Competição e dinâmica política em Feira de Santana 

(1948-1965). 2012. 127 f. Dissertação (Mestrado em História) -Universidade do Estado da Bahia, Santo 

Antônio de Jesus, 2012.  
13 SILVA, Carla Luciana. Imprensa e Ditadura no Brasil: Veja e consenso. In: PADRÓS, Enrique Serra 

(Org.). Cone Sul em tempos de ditadura: reflexões e debates sobre a História Recente. 1ed. Porto Alegre: 

EDUFRGS, 2013, p. 147-161. 
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imprensa brasileira,14 de que maneira o ideário e o imaginário sobre o comunismo 

aparece, já que existem elementos internos e externos que o compõe. 

Ainda no segundo capítulo, chegaremos ao elemento central dessa pesquisa: 

discutir o anticomunismo no jornal Folha do Norte, a forma como ele é representando, as 

intenções por trás dessa ação e sua relação com o golpe civil-militar de 1964. Aqui o 

anticomunismo não aparece apenas ligado aos eventos internacionais, relacionados à 

Guerra Fria ou a Revolução Cubana, mas também às articulações políticas locais e 

nacionais, pois nesse período em muitos momentos o antirreformismo dos opositores de 

Goulart se confunde com o anticomunismo, ao mesmo tempo em que em Feira de Santana 

a conduta do prefeito Francisco Pinto, pautada na ampliação da participação popular na 

política municipal, também é interpretada, intencionalmente ou não, como alinhada com 

a ideologia comunista.  

É possível perceber, a partir do trecho a seguir, o impacto da ideologia 

anticomunista na sociedade brasileira, que só cresceu depois dos eventos de 1935, 

relacionado à Intentona Comunista:  

 

As representações do comunismo como inimigo da nação e a identificação das 

forças revolucionárias como forças do mal enraizaram-se na sociedade, a ponto 

de poderem ser recuperadas posteriormente, quando novas conjunturas críticas 

apareceram no horizonte político.15 

 

 Foi exatamente o que aconteceu na década de 1960, quando a propaganda 

ideológica apoiada numa suposta “ameaça” comunista voltou a dominar a sociedade e as 

páginas dos jornais, culminando nos eventos de 31 de março e 1964.  

É interessante lembrar que mesmo depois do fim da União Soviética, da atual 

retomada das relações diplomáticas entre os EUA e Cuba16, onde vivemos um momento 

da história em que o comunismo perdeu completamente a sua força e deixou de ser 

elemento a ser combatido pelos grupos mais conservadores da sociedade brasileira, ainda 

                                                           
14 O anticomunismo na imprensa brasileira será brevemente discutidas, indo desde as primeiras notícias, 

quando o comunismo ainda parecia um fenômeno distante da realidade brasileira, ainda na eclosão da 

revolução bolchevique na Rússia até os momentos em que esse já é ameaça consolidada à ordem nacional 

e já aparece como argumento para a implantação dos regimes autoritários que se estabeleceram no país ao 

longo do século XX. 
15 MOTTA, Rodrigo Patto Sá,  op. cit., p. 230.  
16 Disponível em: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2015/07/20/eua-e-cuba-iniciam-nova-

etapa-de-sua-historia-com-retomada-de-relacoes-diplomaticas.htm (Acesso em 01/08/2015) 

http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2015/07/20/eua-e-cuba-iniciam-nova-etapa-de-sua-historia-com-retomada-de-relacoes-diplomaticas.htm
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2015/07/20/eua-e-cuba-iniciam-nova-etapa-de-sua-historia-com-retomada-de-relacoes-diplomaticas.htm
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foi possível ver, na onda de protestos realizadas contra o governo de Dilma Rousseff17 

em 2015, a presença do elemento anticomunista, vários cartazes traziam frases como: 

“Abaixo o comunismo”, “ O Brasil é democrático e não socialista/comunista”18 e “Dilma 

+ Lula + PT = Comunismo” , ou pedidos de intervenção militar, com dizeres como: 

“S.O.S. Forças Armadas”19. 

Não cabe aqui fazer uma análise dos eventos políticos brasileiros de 

2015/2016/2017, mas sim mostrar como essa ideologia ainda é resgatada como forma de 

atingir negativamente os políticos que são associados a ela. Mesmo anos depois do fim 

da Ditadura Militar, ainda temos na sociedade brasileira grupos preocupados com 

mudanças mesmo que pequenas do status quo que levantam a bandeira do anticomunismo 

quando é mais conveniente.  

Receber a alcunha de comunista na política brasileira, mesmo que com menos 

impacto que em conjunturas anteriores, ainda é ser taxado de inimigo da nação, força 

maligna contra uma certa ideia de democracia – na verdade, a democracia liberal 

burguesa. Diante disso percebemos que estudos sobre essa temática são pertinentes 

mesmo nos dias atuais, não só para compreendermos o passado, mas para captarmos no 

presente a influência de fenômenos ideológicos como esse, que já trouxeram rupturas 

institucionais graves para a política nacional. Talvez nos dias atuais falar dos perigos do 

comunismo seja oportunismo de momento, mas no passado apesar do terror 

anticomunista ter sido em alguns contextos “artificialmente insuflado, visando à obtenção 

de ganhos políticos, eleitorais e até pecuniários, isso não altera o fato de que muitos 

grupos e indivíduos anticomunistas agiam movidos por convicções ideológicas e não de 

forma oportunista”20, gerando consequências dramáticas para o Brasil, como a 

implantação de regimes ditatoriais. 

 

 

 

                                                           
17 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/08/1669405-protestos-contra-governo-dilma-

ocorrem-em-oito-capitais-e-no-df.shtml (Acesso em 01/08/2015)) 
18 Disponível em: http://noticias.uol.com.br/album/2015/04/12/veja-fotos-dos-cartazes-do-protesto-de-12-

de-abril.htm?abrefoto=1#fotoNav=10 (Acesso em: 20 mai.2015). 
19 Disponível em: http://noticias.uol.com.br/album/2015/04/12/veja-fotos-dos-cartazes-do-protesto-de-12-

de-abril.htm?abrefoto=1#fotoNav=9 (Acesso em 20 mai. 2015). 
20 MOTTA, Rodrigo Patto Sá, op. cit., p.280.  

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/08/1669405-protestos-contra-governo-dilma-ocorrem-em-oito-capitais-e-no-df.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/08/1669405-protestos-contra-governo-dilma-ocorrem-em-oito-capitais-e-no-df.shtml
http://noticias.uol.com.br/album/2015/04/12/veja-fotos-dos-cartazes-do-protesto-de-12-de-abril.htm?abrefoto=1#fotoNav=10
http://noticias.uol.com.br/album/2015/04/12/veja-fotos-dos-cartazes-do-protesto-de-12-de-abril.htm?abrefoto=1#fotoNav=10
http://noticias.uol.com.br/album/2015/04/12/veja-fotos-dos-cartazes-do-protesto-de-12-de-abril.htm?abrefoto=1#fotoNav=9
http://noticias.uol.com.br/album/2015/04/12/veja-fotos-dos-cartazes-do-protesto-de-12-de-abril.htm?abrefoto=1#fotoNav=9


 

CAPÍTULO 1- IMPRENSA E FEIRA DE SANTANA 

 

Este capítulo possui como objetivo discutir a relação existente entre ditadura e 

imprensa, no âmbito do nacional e do local, no caso Feira de Santana, com um enfoque 

mais específico nessa relação à época do golpe. Primeiramente aparecerá a imprensa e 

sua atuação na sociedade, cabendo o destaque para as atividades desse veículo de 

comunicação no Brasil a partir da década de 1950. Em seguida, procurarei captar com 

mais atenção a relação da mesma com a Ditadura, com destaque para esse quadro no 

momento do Golpe de 1964, o que faz necessária uma breve incursão nessa temática. 

Mais adiante, a análise é deslocada para Feira de Santana, e buscamos captar o contexto 

local dos anos que antecedem o golpe, chegando até o objeto central da análise que são 

os jornais feirenses, especialmente o Folha do Norte, para a partir da compreensão da 

organização da imprensa na cidade e do próprio jornal, partimos para buscar o 

anticomunismo tão presente em suas páginas e do qual será feita a análise no capítulo 

seguinte. O que se busca aqui é contextualizar o período e o periódico em destaque, para 

estabelecer as bases para as análises que virão a seguir. 

Os veículos de comunicação demonstraram influência fundamental nas mais 

variadas formas de sociedade. Em muitos momentos são tidos como dotados de uma 

neutralidade que lhes permite noticiar os “fatos” da maneira mais pura possível, como se 

a partir deles pudesse ser contada a realidade como ela é, de forma que o passado possa 

até mesmo ser buscado de maneira fidedigna a partir do conteúdo produzido por esses 

veículos. Entretanto, é preciso ter consciência plena de que os meios de comunicação se 

encontram num campo de disputa muito mais amplo, no qual a neutralidade passa longe. 

Os veículos de comunicação se encontram em campo de disputa política, portanto, 

a partir deles são propagadas ideias e projetos que possuem um fim próprio. De forma 

que a imprensa atua como ferramenta nas relações de poder que se estabelecem em uma 

sociedade, pois é através dela que o público em geral toma conhecimento da maioria dos 

acontecimentos, especialmente os do campo político. 

Diante disso, é preciso também perceber como as relações de poder funcionam, 

pois esse toca diretamente na produção das mídias impressas, especialmente quando se 

encontram sobre forte tensão. Aqui, adotamos a ideia de que as relações de poder ocorrem 

a partir de uma série de mecanismos, que não se limitam ao Estado, mas atinge toda a 
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sociedade, fazendo parte de um sistema mais amplo, onde uma série de estratégias é 

utilizada para regular esse sistema, como é o caso dos meios de comunicação, aparato 

fundamental de uma série de instituições que as dão suporte: 

(...) em qualquer sociedade, existem relações de poder múltiplas que 

atravessam, caracterizam e constituem o corpo social, e que estas relações de 

poder não podem se dissociar, se estabelecer nem funcionar sem uma 

produção, uma acumulação, uma circulação e um funcionamento do discurso. 

Não há possibilidade de exercício do poder sem uma certa economia dos 

discursos de verdade que funcione dentro e a partir desta dupla exigência. 

Somos submetidos pelo poder à produção da verdade e só podemos exercê-lo 

através da produção da verdade. Isto vale para qualquer sociedade.21 

 

A imprensa aparece então como agente produtor nas relações de poder. Portanto, 

ela nem sempre consegue trazer em si de forma fiel a verdade e muito menos representar 

a dinâmica de uma sociedade. Sabendo disso, percebe-se que nos momentos em que as 

tensões sociais se acirram, os veículos de comunicação tendem a se posicionar, com 

clareza ou não, diante das disputas. 

 

1.1 A imprensa brasileira a partir da década de 1950. 

Na década de 1950, é possível observar nos veículos de comunicação brasileiros 

uma presença muito forte do empresariado estrangeiro, o que vai definir a atuação dessas 

em prol de seus patrocinadores.   

 

Com as reformas ocorridas nesse período, demarca-se “a passagem do 

jornalismo político-literário para o jornalismo informativo” o que se dá sob os 

parâmetros norte-americanos. A questão maior que estava em jogo era que “a 

imprensa deixa de ser definida como um espaço do comentário, da opinião e da 

experimentação estilística e começa a ser pensada como um lugar neutro, 

independente”. (...) A partir daqui, o discurso de que seria “informativo” 

permitira ocultar sua ação partidária concreta.22 

 

O que se busca aí, por parte da imprensa, é criar uma política de imparcialidade, 

“partindo da desvinculação direta com a sociedade política, mas ficando livre para agir 

partidariamente no sentido de classe, embora os jornais busquem sempre ocultar essa sua 

face”.23 Dessa forma, o controle de opinião por parte desse veículo passa para o campo 

do “subentendido”, a produção passa a pregar uma “neutralidade” ao mesmo tempo em 

                                                           
21 FOUCAULT, Michel. Genealogia e Poder; Soberania e Disciplina. In: ______. Microfísica do Poder. 

Rio de Janeiro: Graal, 1979, p.109. 
22 SILVA, Carla Luciana. Imprensa e Ditadura Militar: padrões de qualidade e construção de memória. 

In: Revista História e Luta de Classes. Ano 1, Edição nº 1, p. 43. ADIA, 2005. 
23 Ibidem 
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que se posiciona politicamente a fim de buscar um relacionamento que garanta a sua 

sobrevivência no âmbito empresarial. 

A presença do capital estrangeiro se torna mais forte, e ocorre uma expansão e 

penetração forte de tendências norte-americanas na linha editorial dos jornais. Na busca 

pela hegemonia capitalista, alguns jornais passam a ser ferramentas de divulgação, 

afirmação e legitimação desse projeto de sociedade.  Isso pode ser percebido a partir do 

aumento maciço de anúncios de produtos de grandes empresas nos jornais, que se 

alinhavam com essa ideia. 

Dessa forma, é importante perceber a atuação das agências de publicidade, “(...) 

que terão papel fundamental para manter esse padrão jornalístico” 24, e também as “(...) 

agências internacionais de notícia, que fazem sua parte no sentido da unificação 

ideológica das diversas publicações, gerando uma verdadeira estrutura transnacional.”25 

Estrutura essa que alcançara até mesmo as publicações das cidades brasileiras de médio 

e pequeno porte. No caso do objeto de análise dessa pesquisa, os jornais em circulação na 

cidade de Feira de Santana – BA à época do golpe militar de 1964, é clara, especialmente 

nos jornais aliados com esse projeto de sociedade, a forte presença de anúncios de 

produtos de empresas multinacionais, bem como a correspondência desses jornais com 

agências de notícias internacionais.  

Como exemplo, temos a edição de 16 de janeiro de 1960 do Jornal Folha do 

Norte26, onde é noticiada a “Conferência para a Democracia e Liberdade” promovida pela 

Associação Inter-Americana, que aconteceu em Caracas na Venezuela. Aqui a notícia 

vem de Nova Iorque para o Folha do Norte, através de uma agência de notícias. 

Percebemos assim o alinhamento do jornal com as notícias internacionais, ao mesmo 

tempo em que também é possível perceber um alinhamento ideológico, graças ao caráter 

da conferência que é divulgada por esse veículo. 

Pode-se encontrar também com facilidade nas edições do Folha do Norte desse 

período a presença de anúncios de utensílios e eletrodomésticos produzidos por empresas 

multinacionais, que passaram a fazer parte das casas dos brasileiros que podiam adquiri-

los. Aqui os anúncios vem fortalecer o poder econômico dos proprietários dos jornais, já 

que recebiam por esses, podendo utilizar esses recursos para melhorar o jornal e ampliar 

                                                           
24 Ibidem 
25 Ibidem 
26 “Conferência para a Democracia e Liberdade”. Folha do Norte, Feira de Santana, 16 jan. 1960. Ano 50, 

nº 2636, p. 11. 
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sua força na competição local pela venda do mesmo, ao mesmo tempo em que fortaleciam 

seu poder político. 

O caráter empresarial e ideológico assumido por boa parte da imprensa brasileira, 

especialmente a que “sobreviveu” ao período da Ditadura Militar, está diretamente 

relacionado com a busca do fortalecimento do capitalismo, que procura impor-se tanto no 

campo material quando no campo das ideias. A circulação de ideias convergentes com 

esse projeto se torna fundamental para sua expansão, especialmente no que tange à 

presença e influência norte-americana. Para Carlos Fico, é fundamental perceber o nível 

da atuação do governo norte-americano e de agências governamentais como a CIA no 

Brasil no período, já que isso tudo leva a sua tese de que o golpe de 1964 foi uma 

consequência da Guerra Fria, pois o nacionalismo de Jango seria obstáculo ao 

empresariado norte-americano no país27. E para concretizar esse projeto nos veículos de 

comunicação brasileiros são importantes dois elementos:  

 

[...] o padrão tecnológico que leva à dependência técnica externa; a 

dependência de financiamentos e de patrocínios das empresas 

multinacionais. E também a relação com órgãos estatais é dada por 

interesses mútuos, pois os jornais e revistas se colocam como neutros, 

possibilitando sua atuação partidária na defesa dos interesses de ambos. 

E se considerarmos o atrelamento do Estado também aos interesses 

externos, indicaremos uma simbiose entre imprensa, Estado brasileiro 

e interesses transnacionais”. 28 

 

 

 1.2 Imprensa e Ditadura 

Indo ao encontro das tendências capitalistas de configuração de sociedade, ocorre 

no Brasil à implantação da Ditadura Civil-Militar29 em 1964, a partir de um golpe que 

tem comprovada participação de grupos da sociedade civil e militar e influência norte-

americana.30 Para Carlos Fico é comprovado, a partir de uma documentação que inclui 

correspondências governamentais norte-americanas para o Brasil, que foi empreendido 

pelo governo norte-americano uma campanha de desestabilização contra o governo de 

João Goulart, que acabou, graças à atuação da CIA, junto aos militares brasileiros, 

culminando no golpe de 1964.  

                                                           
27 FICO, Carlos. O grande irmão: da Operação Brother Sam aos anos de chumbo. O governo dos Estados 

Unidos e a ditadura militar brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.   
28 SILVA, Carla Luciana. Imprensa e Ditadura Militar: padrões de qualidade e construção de memória. 

In: Revista História e Luta de Classes. Ano 1, Edição nº 1, p. 43. ADIA, 2005. 
29  DREIFUSS, René Armand. 1964: a conquista do estado: ação política, poder e golpe de classe. 4. ed. 

Petrópolis: Editora Vozes, 1986. 
30 FICO, Carlos, op.cit.  
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Aqui o golpe é compreendido na perspectiva que o atribui a uma articulação dos 

setores mais conservadores da sociedade, contrários ao governo de João Goulart, com 

parte do Exército Brasileiro. Valores como “Deus, Família, Liberdade e Propriedade” 

vinham sendo maculados pelo governo e a salvação se encontrava na entrega do poder ao 

Exército, que iria salvar o país de uma suposta “ameaça comunista”, que possuía apoio 

do próprio presidente. 

Antirreformismo e anticomunismo se confundiram nesse momento, e esse 

elemento foi fortemente explorado pelos golpistas ao longo do governo Goulart (1961-

1964). Ao buscar se aproximar das reformas de base, o governo foi visto como comunista 

por boa parte da sociedade brasileira, o que conferiu à campanha de desestabilização do 

governo cada vez mais força, mobilização esta que vinha sendo promovida por diversos 

setores da sociedade.   

Nesse sentido, é importante perceber como se dava a atuação da imprensa escrita, 

especialmente no que diz respeito à campanha de desestabilização do governo Goulart, 

ação da qual participava boa parte da grande imprensa brasileira, fato que pode ser 

percebido até mesmo no Folha do Norte. Apesar de ser possível perceber o apoio do 

jornal à eleição de Jânio Quadros31, o mesmo não acontecia com seu vice-presidente. O 

jornal na época da eleição prestou apoio ao candidato à vice-presidente Milton Campos32, 

porém, no período votava-se separadamente para presidente e vice, de forma que João 

Goulart acabou sendo eleito, mas ao assumir após a saída de Jânio Quadros o apoio ao 

então presidente não foi transmitido a ele. Afinal, o Folha do Norte possuía uma estreita 

ligação com a UDN (União Democrática Nacional)33 de Feira de Santana, e João Goulart 

era o candidato do partido rival, o PSD (Partido Social Democrático).34 

A partir do golpe, entre os anos de 1964 e 1985, o Brasil viveu um dos períodos 

mais tensos e obscuros de sua história: a ditadura. Em decorrência do golpe civil-militar 

de 1964, o então presidente João Goulart foi afastado do comando do país, e foi 

implantado no mesmo um regime autoritário, no qual vários presidentes militares ficaram 

à frente do país. Somente na década de 1980 o regime entrou em decadência, graças à 

                                                           
31 “Vitória Espetacular de Jânio Quadros”. Folha do Norte, Feira de Santana, 08 out. 1960. Ano 51, nº 

2674, p. 1. 
32 “Como votar certo”. Folha do Norte, Feira de Santana, 01 out. 1960. Ano 51, nº 2673, p. 4. 
33 A UDN foi um partido “constituído em finais do Estado Novo que coligia as forças de oposição ao 

varguismo. ” Ver CARVALHO, Diego. O futuro do presente: uma cidade para o progresso ou um progresso 

para a cidade de Feira de Santana em João Durval Carneiro (1967-1971). 2011. 122 f. Dissertação 

(Mestrado em História) Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana 2011. p.16.  
34  As explicações sobre o alinhamento político do Folha do Norte com a UDN e a rivalidade do periódico 

com o PSD serão melhor exploradas mais a frente. 
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confluência de diversos fatores, como o econômico, que pode ser explicado pela crise 

financeira que assolava o país e pela necessidade de readequar a economia brasileira aos 

recentes moldes do capitalismo, bem como pela ausência de uma “ameaça vermelha para 

combater”,35 entre outros fatores.  

Durante os 21 anos em que os militares estiveram à frente do comando do Brasil, 

o país viveu uma doutrina de segurança nacional em que os militares falavam da presença 

de uma ameaça comunista, da qual o Brasil deveria se defender. Essa defesa aconteceria 

graças à entrega do país ao comando dos militares, o discurso pregado era o de que o país 

estava vivendo tempos de crise, que deveria ser combatida com dureza. Assim o discurso 

que passou a vigorar no país era o da supressão das liberdades individuais por um bem 

maior, em que a defesa do nacionalismo e do desenvolvimentismo, associada a uma 

defesa da abertura ao capital estrangeiro.  

Nesse mesmo período, o país também passou a conviver com uma série de ações 

repressoras por parte do governo, como é o caso da promulgação dos Atos Institucionais, 

decretos que foram emitidos durantes a Ditadura Militar e que davam aos militares 

poderes que iam além do que estava na constituição, servindo assim como mais um dos 

mecanismos de manutenção da dominação por parte desse grupo. Além dos Atos 

Institucionais, houve também a elaboração de um código de processo penal militar, que 

deu à Polícia Militar e ao Exército a possibilidade de prender suspeitos, sem a chance de 

revisão legal.  

Com o golpe, os veículos de comunicação brasileiros passaram a dialogar com um 

ambiente de fortes tensões políticas, a partir do qual muitos buscaram se posicionar. A 

censura, que não é mérito apenas desse momento da História do Brasil, estava prestes a 

entrar em cena, muito podia se perder ou ganhar a depender do posicionamento no jogo. 

O quadro posto levou muitos jornais que se alinhavam com o governo de João Goulart ao 

fechamento, poucos foram os que conseguiram resistir.  

Muitos jornais, importantes veículos de informação no período, servem de 

exemplo a essa forma de agir. Carla Luciana Silva explica em seu texto36 a relação 

oportunista que existia entre os veículos de comunicação e a Ditadura, como é o caso da 

Folha de São Paulo, que no período assumiu uma “postura anticomunista, antipopulista, 

                                                           
35 SANTOS, Roberto Santana. “Uma análise estrutural do fim da Ditadura no Brasil”. In Revista História 

& Luta de Classes. Ano 10, nº 17, 2014, p. 56. 
36 SILVA, Carla Luciana. Imprensa e Ditadura Militar: padrões de qualidade e construção de memória. In: 

Revista História e Luta de Classes. Ano 1, Edição nº 1, p. 43. ADIA, 2005. 
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elitista e pró-capitalista” .37 Enquanto empresas abertas ao capital estrangeiro, os grandes 

veículos de comunicação não possuíam o intuito de questionar a Ditadura, isso ficava a 

cargo dos jornalistas.  

Para os jornalistas que buscavam atuar politicamente, restava a perseguição da 

censura, que a partir do golpe de 1964 atuou por diversos mecanismos. Em 1967, temos 

a Lei da Imprensa, revogada no ano de 2009, que permitiu ao Estado punir de forma mais 

rígida os jornalistas que expressassem opiniões contrárias ao regime, de forma a tolher as 

liberdades individuais, num processo de consolidação da Ditadura, como também a 

censura prévia que entra em cena a partir da década de 1960 e a autocensura, que 

aparecem retratadas na obra de Beatriz Kushiner38, a tese Cães de guarda: jornalistas e 

censores, do AI-5 à Constituição de 1988, trabalho no qual é discutida a relação entre 

censores da Ditadura Militar e jornalistas nas redações dos principais jornais do país. 

A censura reprimiu com força a intelectualidade brasileira e os meios de 

comunicação, mas é preciso perceber quando foi utilizada como elemento para ocultar a 

ação política por trás dos meios de comunicação. “Não existe qualquer dúvida de que a 

imprensa brasileira foi duramente censurada durante o período militar. (...) Mas a censura 

existiu muito mais por atuação dos profissionais jornalistas do que pela linha editorial dos 

grandes veículos de comunicação” .39 Fica evidente que a atuação dos grandes veículos 

de comunicação foi direcionada pelas exigências do capital estrangeiro ali presente, 

enquanto empresa, a imprensa se posiciona a favor de lucros e publicidade, mascaradas 

por uma suposta neutralidade. 

 

O que há de efetivo é a postura de jornalistas que se colocaram contrários ao 

Golpe, e não a postura sistemática de seus jornais. Estes não tinham intenção e 

contestação ao regime militar, sua formação, suas implicações e, sobretudo, seu 

sentido econômico. Mas, posteriormente os grandes jornais usaram o fato de seus 

jornalistas terem sido perseguidos como forma de atestar sua suposta 

independência, ocultando as formas de apoio ao golpe e à Ditadura. Portanto, a 

censura não pode servir para ocultar a outra face do processo que foi a 

transformação de alguns jornais e revistas em verdadeiros mitos, como se fossem 

até “de esquerda” por terem sido censurados. A censura atingiu a todos os jornais 

e revistas, fossem identificados com esquerda ou com a direita. No entanto, o 

que chama a atenção é que somente os grandes, identificados com o projeto da 

Ditadura, sobreviveriam, e ainda lucraram com o fato de terem sido censurados. 

Já os pequenos, os alternativos, estes não conseguiram sobreviver às investidas 

da censura que os desestruturou economicamente. 40 

 

                                                           
37 Ibidem,p.43. 
38 KUSHNIR, Beatriz. Cães de Guarda: Jornalistas e Censores, do AI-5 à constituição de 1988. São 

Paulo: Boitempo: FAPESP, 2004. 
39 SILVA, Carla Luciana. Imprensa e Ditadura Militar: padrões de qualidade e construção de memória. In: 

Revista História e Luta de Classes. Ano 1, Edição nº 1, p. 43. ADIA, 2005. p.54. 
40Ibidem, p.p. 54-55. 

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000231037
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000231037
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Diante do que foi apresentado, é preciso perceber a necessidade de se estudar a 

fundo a imprensa e seu papel nesse período. Ela tem muito a oferecer no resgate a esse 

passado permeado de nebulosidade, não como um veículo dos fatos, mas como um meio 

em que ideias são propagadas e muito tem a dizer sobre esse momento da história do 

Brasil.  

Reforçando a ideia de se estudar as relações entre imprensa e Ditadura, buscando 

a presença do anticomunismo nas páginas do Folha do Norte e suas intenções e relações 

com o Golpe de 1964, o eixo aqui é deslocado para as relações entre a imprensa local 

feirense e o regime, de forma que se busca perceber os limites dessa atuação no âmbito 

local. Para captar a presença do anticomunismo na imprensa local à época do golpe de 

1964, é necessário perceber até que ponto a influência da imprensa pró capitalista chegou 

às publicações locais, bem como de que forma a mesma se alinhou à Ditadura, como ela 

se manifestou e como ela mostrou para o público leitor local a sua versão dos 

acontecimentos. 

Aqui a imprensa serve também como ferramenta, mas não com o caráter 

ideológico, e sim como mais um instrumento de acesso ao passado, que precisa ser 

analisado nas entrelinhas, é preciso assim “(...) ir além do texto editorial, partir dele para 

descobrir as relações de classes que sustentam a grande imprensa brasileira. Ela tem sido 

o mais ativo e eficiente “partido político” atuante na democracia existente no Brasil”:41  

 

A relação com a Ditadura tem que ser compreendida para além da 

censura e prejuízos pontuais que os grandes veículos sofreram. É 

necessário que o pesquisador atente para a permanente construção da 

memória sobre a história, pois esses órgãos a reescreveram, ocultando 

que apoiaram e sustentaram a Ditadura. Por se colocar como portadora 

do “rascunho da história”, essa imprensa permite que sejam ignorados 

fatos sobre seus posicionamentos concretos nos embates políticos.42 

 

A atuação do novo regime não se limitou as regiões centrais do país, se espalhando 

pelo restante do mesmo, alcançando até os menores municípios e trazendo diversas 

implicações para os mesmos, como é o caso de Feira de Santana, cidade que conviveu 

ativamente com a Ditadura Militar.  Ao focar a cidade de Feira de Santana, nos 

aproximamos cada vez mais do objeto central da análise aqui proposta, pois é justamente 

com a atuação da mídia impressa dessa cidade no período do golpe civil-militar de 1964 

que se busca a presença do anticomunismo, suas razões e consequências. Em um 

                                                           
41 SILVA, Carla Luciana. Imprensa e Ditadura Militar: padrões de qualidade e construção de memória. In: 

Revista História e Luta de Classes. Ano 1, Edição nº 1, p. 43. ADIA, 2005. 
42 Ibidem. p.46 
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momento tenso como esse, os grupos se organizam e se articulam com mais intensidade 

para a defesa de seu projeto, aqui buscamos analisar um importante mecanismo de 

atuação dos grupos dominantes da sociedade, que são os jornais, portanto, compreender 

a presença de uma ideologia anticomunista nos jornais locais se torna fundamental, no 

sentido de que a imprensa carrega consigo o papel de produtora de uma história, que 

necessita ser revista e revisitada para que melhor possamos compreender o passado. 

 

1.3 Imprensa e as disputas políticas em Feira de Santana 

Localizada na zona intermediária entre o sertão e o recôncavo baiano, Feira de 

Santana, aparece como um importante polo regional.  

População total e urbana de Feira de Santana 

Ano do  

Censo 
População  

Total 
População  

Urbana 
Índice de  

Urbanização 
Índice de  

crescimento Populacional 
Índice de  

crescimento Urbano 
1940 83.268 19.660 23,61 - - 
1950 107.205 34.277 31,97 28,75 74,35 
1960 141.757 69.884 49,30 32,23 103,88 
1970 187.290 131.720 70,33 32,12 88,48 
1980 291.504 233.905 80,24 55,64 77,58 
1991 405.848 348.973 85,99 39,23 49,19 
2000 480.949 431.730 89,77 18,50 23,71 
2010 556.642 510.635 91,73 15,74 18,28 

Fonte: Elaborado pela CDL, 2008.43 
Tabela 2- População total e urbana de Feira de Santana. 

Graças à tabela acima é possível perceber o aumento populacional por qual passou 

a cidade, bem como o aumento do índice de urbanização, características importantes que 

revelam o porte da cidade e sua importância para o interior baiano. De forma que não é 

difícil captar o nível de envolvimento e atuação da cidade com as questões políticas e 

econômicas em âmbito local e nacional. Feira de Santana se mostra uma cidade que traz 

marcas de centro urbano, ao mesmo tempo em que carrega consigo nuances do rural, o 

que a torna um espaço de disputas políticas, sociais e econômicas complexas, que só se 

acirram com o desenvolvimento da cidade.  

Dedicando atenção ao campo político percebemos que tais disputas são muito bem 

captadas pelos periódicos em circulação na cidade no período. Aqui dois partidos ganham 

destaque: a União Democrática Nacional (UDN) e o Partido Social Democrático (PSD), 

                                                           
43 CAMPOS, Ricardo da Silva. O jogo político local: Competição e dinâmica política em Feira de 

Santana (1948-1965). 2012. 127 f. Dissertação (Mestrado em História) -Universidade do Estado da Bahia, 

Santo Antônio de Jesus, 2012.p. 61. 
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que durante a década de 1960 “reuniram sujeitos que mantinham laços familiares, 

pessoais ou de convivência com líderes políticos locais e nacionais”.44 Temos então as 

lideranças do jornal Folha do Norte associadas a UDN, enquanto que os da Gazeta do 

Povo aparecem vinculados ao PSD.  

 

O que possibilita analisar esses embates em Feira de Santana são 

posicionamentos e direções de dois importantes jornais do período: o 

Folha do Norte e o Gazeta do Povo. Com o crescimento do apelo ao 

eleitorado com o intuito de formar uma opinião pública, esses jornais 

além de divulgarem notícias, também faziam parte de estratégias 

políticas de crítica e propaganda aos seus grupos sociais opositores.45 

 

No ano de 1961, os dois principais periódicos da cidade eram o jornal Folha do 

Norte e o jornal Gazeta do Povo, ambos com vinculações político-partidárias rivais. 

Outros periódicos já haviam circulado pela cidade em períodos anteriores, como é o caso 

dos jornais O Coruja, Santanópolis, o Combate e o Trovão, os quais já não circulavam 

por mais de seis anos.46 Esse periódicos, assim com o  Folha do Norte  e o   Gazeta do 

Povo, tinham como seu objetivo central  ser mais um veículo de propaganda político 

partidária. Em um período em que rádio e televisão ainda eram recursos que não possuíam 

muito alcance e geravam custos altos, os jornais eram os grandes divulgadores das ideias 

e propostas dos partidos e seus representantes. 

 

O desafio para muitos candidatos era levar propostas ao seu eleitorado, 

para que ele decidisse em quem votar. A imprensa teve um papel de 

destaque na divulgação das ideias e proposições de partidos políticos, 

quando não era a ela vinculado. Através dela, o eleitor lia as notícias da 

agenda eleitoral do seu candidato, das filiações partidárias, dos 

objetivos da campanha e das disputas interpartidárias.47 
 

Mesmo jornais como O Coruja, antigo Santanópolis, produzido num primeiro 

momento pelos alunos do Ginásio Santanópolis, a “escola dirigida por Áureo Filho48 era 

um dos poucos ginásios da Bahia onde jovens saiam com uma formação de nível 

médio”49, possuía vínculos com a UDN. Muitos membros do corpo editorial desse 

periódico, ao deixarem o mundo escolar, passaram a atuar no Folha do Norte, como é o 

caso de José Luiz Navarro da Silva, Antônio Wanderley e Oyama Pinto, que foi diretor 

do Folha do Norte  entre 1968 e 1971. 

 

                                                           
44 Ibidem p. 24. 
45  Ibidem. p. 25. 
46  Ibidem. p.51. 
47 Ibidem. p.52 
48  Áureo de Oliveira Filho foi presidente da UDN em 1954.  
49 Op. Cit. p.62 



27 

 

 

Apesar de ter o mesmo nome do Ginásio Santanópolis, e os seus 

diretores terem ligações familiares com essa instituição de ensino, o 

jornal afirmou que não possuía ligações com a diretoria do colégio. A 

escola dirigida por Áureo Filho era um dos poucos ginásios da Bahia 

onde jovens saiam com uma formação de nível médio. Os que tinham 

interesse e condições econômicas poderiam continuar os estudos de 

nível superior em Salvador e se graduarem em Direito, Medicina e 

Engenharia, ou ingressarem na Escola Normal de Feira de Santana, no 

magistério. O Santanópolis era um local de referência na formação dos 

feirenses, tendo em vista que, até meados da década de 1960, se 

constituiu no único lugar para a formação secundarista e na preparação 

de estudantes para o ingresso no nível superior.50 

 

Percebe-se a importância para os partidos políticos de buscar apoio entre os 

jovens, futuros eleitores, formando bases para a manutenção do poder político na cidade 

na mão daquele grupo. O Ginásio Santanópolis era o principal local na cidade para a 

formação dos jovens, que possuíam condições de ali estudar, dali muitos partiam para o 

ensino superior. Portanto, esse era o espaço que projetava muitos futuros líderes locais. 

Vale ressaltar, que a conexão desses jovens com membros da UDN ia além da 

identificação político-partidária, muitos eram familiares desses membros, o próprio jornal 

Santanópolis era impresso na tipografia do Folha do Norte, que pertencia ao pai de José 

Luiz Navarro da Silva51. Percebe-se a partir disso que “O Santanópolis não objetivava 

competir com um jornal tradicional, mas ser uma publicação paralela, com a finalidade 

de atrair a comunidade estudantil”.52  

A utilização dos jornais como veículo de divulgação político partidária não se 

limitou a UDN e ao PSD, outros partidos da cidade também fizeram uso desse recurso, 

como é o caso do PTB, que durante três meses do ano de 1952 fez circular pela cidade de 

Feira de Santana o jornal O Trovão, que após disputas internas53 entre os dirigentes deu 

origem ao jornal O Combate. A prática de utilizar os periódicos como espaço para a 

divulgação de estratégias políticas era bastante comum; no caso desses jornais, essas 

ideias e estratégias políticas assumiam um caráter getulista-trabalhista. Vale ressaltar que 

no período ao qual essa pesquisa se dedica esses jornais não estavam mais em circulação, 

mas ainda assim é importante perceber, a partir de suas atuações, como se configurava a 

disputa por espaço para a promoção de projetos políticos, e como ao longo da história de 

Feira de Santana essa vinha acontecendo.  

                                                           
50 CAMPOS, Ricardo da Silva. O jogo político local: Competição e dinâmica política em Feira de Santana 

(1948-1965). 2012. 127 f. Dissertação (Mestrado em História) -Universidade do Estado da Bahia, Santo 

Antônio de Jesus, 2012.  

p.61. 
51 Assumiu a direção do jornal e foi seu redator chefe de janeiro de 1973 a outubro de 2003. 
52  Ibidem p. 63 
53  Para saber mais sobre esse tema, ver: CAMPOS. Ibidem, p. 60. 
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Apesar dos outros meios existentes para conseguir votos, como a comum compra 

de voto ou a troca de favores, a imprensa ainda aparecia no final da década de 1950 como 

um importante instrumento para a conexão entre candidato e eleitor.  

 

Fundar um jornal significava não apenas obter uma empresa de 

comunicação, mas a possibilidade de propagandear ideias e aspirações 

de um grupo de pessoas, assim como obter um elemento na defesa de 

proposições e na crítica aos adversários. Os jornais como 

empreendimentos particulares se reservam a realizarem publicações 

que os interessassem, principalmente no campo político. Com a 

inexistência da televisão e o precário acesso ao rádio, devido ao alto 

custo, a maioria da população ficava sabendo das informações através 

do jornal. Ele era utilizado para realizar propagandas ou anúncios e 

servia com um instrumento poderoso nas batalhas políticas.54 

 

Pensando assim, temos no ano de 1959, por parte do PSD a criação do jornal 

Gazeta do Povo, o principal rival do Folha do Norte. É interessante ressaltar que a 

rivalidade entre esses periódicos não acontecia no campo comercial, pela disputa de 

anunciantes, por exemplo, mas sim no campo político, pois suas vinculações político-

partidárias eram os principais norteadores de suas ações, de forma que ambos não 

visavam com tanta veemência à lucratividade através de anunciantes, mas sim ser um 

veículo de formação de opinião, essa em prol de seu partido e de sua ideologia.  

Com a fundação do Gazeta do Povo o PSD teve em suas mãos mais um recurso 

para o alcance do poder executivo na cidade. Nos anos de 1954 e 1959 o PSD perdeu a 

corrida eleitoral para a UDN. Se observarmos a tabela abaixo é possível entender melhor 

as disputas políticas pelo executivo na cidade, e perceber que a partir da fundação do 

Gazeta do Povo houve uma vantagem política para o PSD, que conseguiu eleger seu 

candidato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Ibidem.p.54. 
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DISPUTAS PELO EXECUTIVO FEIRENSE (1954-1964) 

Ano da Eleição Candidatos Vencedor Período 

1954 

Eduardo Fróes da Mota 

(PSD) 

Hamilton Cohim (PTB) 

João Marinho Falcão 

(UDN) 

João Marinho Falcão 

(UDN) 
1955-1959 

1958 

Eduardo Fróes da Mota 

(PSD) 

Claudemiro Campos 

Suzart (PTB) 

Arnold Silva (UDN) 

Arnold Silva (UDN) 1959-1963 

1962 

Francisco Pinto (PSD) 

Hamilton Cohim (PTB) 

João Durval Carneiro 

(UDN) 

Francisco Pinto (PSD) 1963-1964 

Fonte: Adaptado de: CAMPOS. Op.cit. p.129. 
Tabela 2- Disputas pelo executivo feirense (1954- 1964). 

A vitória de Francisco Pinto na corrida eleitoral de 1962 não se deve a criação do 

jornal Gazeta do Povo, mas sim a uma combinação de fatores, o que não tira do jornal o 

mérito de ter atuado como mais um recurso para o alcance dessa vitória. A partir disso é 

mais uma vez possível perceber a importância desse veículo de comunicação para a 

política local. De acordo com o trabalho de Ricardo Campos,55 as razões da vitória de 

Pinto se encontram na aproximação que ocorreu entre seu partido e os movimentos 

populares e de trabalhadores de Feira de Santana.  

Desde suas primeiras edições, o jornal apresentou comentários severos à 

administração udenista do município, criticando principalmente o governo de Arnold 

Silva e sua atuação no comando da cidade no que diz respeito às demandas dos distritos 

e do uso dos recursos municipais. Aqui é pertinente informar que Feira de Santana nesse 

período possuía vários distritos que tinham sua administração ligada à administração 

central. A crítica do Gazeta à administração estava justamente na atenção que o prefeito 

tinha para com aquelas localidades e sua população.  

 

Para isso, o jornal dedicou dois trechos: um intitulado ―A Voz dos 

Distritos para que os distritos expressassem suas demandas e outra 

coluna ―O povo reclama‖ onde eram expostas demandas, abrindo um 

canal de diálogo com o leitor e moradores da sede do Município que 

não tinham espaço no Folha do Norte. Eram comum solicitações de 

serviços públicos em ―A voz dos distritos‖ como instalação de escolas 

e postos de saúde. No entanto, o Gazeta do Povo reutilizou a coluna, 

que além de possibilitar reclamações da população ao poder público, 

                                                           
55 Ibidem. p.94. 
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serviu como espaço para propagandear ações de vereadores vinculados 

à legenda do PSD.56 

 

O que se pode observar aqui é como o partido faz uso de colunas do jornal para 

criticar o governo municipal, ao mesmo tempo em que promove seus vereadores. Muito 

do que aparecia como demanda da população nessas colunas se fazia acompanhar de 

depoimentos com a resolução de outros problemas enquanto prática dos vereadores do 

PSD. Toda essa articulação, que gerou uma aproximação com a população local, levou à 

vitória de Francisco Pinto, que atuou de forma diferenciada, se comparada com a de seus 

antecessores.  

A administração de Pinto, que ocorreu num contexto em que as lutas populares ao 

redor do país se acirravam, buscou se aproximar com muito mais intensidades desses 

movimentos, num processo de abertura política para a participação popular, que com o 

golpe civil-militar de 1964 foi interrompida duramente. A partir desse evento, o comando 

da prefeitura ficou nas mãos de Joselito Amorim, que com uma manobra política 

conseguiu o afastamento de Pinto, graças à intervenção do governador Lomanto Júnior. 

Por sua vez, o jornal Gazeta do Povo foi fechado, acontecimento noticiado pelo jornal 

Folha do Norte, que graças a seu alinhamento político funcionou durante todo o período 

da ditadura militar e existe até os dias atuais, mesmo não conseguindo manter a 

importância que já teve em outros momentos.  

Com a manchete “Prefeito levanta barricadas contra as Forças da Democracia”, o 

jornal Folha do Norte traz o seguinte texto sobre o fechamento da Gazeta do Povo:  

 

Cerca das 18 horas de ontem, as forças policiais encarregadas do 

expurgo dos remanescentes comunistas nesta cidade, varejaram a 

redação e oficinas do “Gazeta do Povo” (...) onde encontraram material 

de propaganda subversiva. Foram efetuadas duas prisões. O 

mencionado semanário era o órgão oficial do Sr. Francisco Pinto, e 

fazia campanha revolucionária.
57

 

 

É possível perceber o posicionamento político do jornal diante dos acontecimentos 

do início de abril de 1964, mesmo que a partir de um pequeno fragmento do jornal. Aqui 

a postura anticomunista do Folha do Norte aparece personalizada na figura de Francisco 

Pinto e de uma suposta campanha revolucionária, liderada por ele na cidade. Isso tudo faz 

parte da criação de um consenso em torno dos acontecimentos, onde o golpe é tratado por 

                                                           
56Ibidem.p.34. 
57 “Fechada a Gazeta do Povo”. Folha do Norte, Feira de Santana, 04 abri. 1964. Ano 53. Nº 2867, p. 1. 
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esse periódico com uma vitória da democracia, perante uma “ameaça comunista” que 

tomava conta do país.  

No capítulo seguinte as questões ligadas ao golpe, a construção e a defesa da 

ideologia anticomunista por parte do Folha do Norte serão abordadas com maior 

profundidade, para tal, o próprio jornal será parte central da análise, é nele que iremos 

buscar a presença do anticomunismo, ao mesmo tempo em que analisaremos a trajetória 

desse periódico e sua influência na política local. Para entrar no debate sobre o 

anticomunismo, o capítulo também irá trazer para a discussão a relação entre o fenômeno 

anticomunista e a história do Brasil, como esse é representado pela imprensa brasileira, 

para então chegarmos ao mesmo no Folha do Norte e sua relação com o golpe civil-

militar no Brasil e na cidade de Feira de Santana.  

 

 

 



 

CAPÍTULO 2- ANTICOMUNISMO E O JORNAL FOLHA DO NORTE 

 

Enquanto o capítulo anterior se preocupou com a imprensa e sua atuação como 

ferramenta nas relações de poder e mais detidamente com a própria imprensa feirense, o 

jornal Folha do Norte e o ambiente local onde esse está inserido, o capítulo que agora se 

apresenta chama a atenção especificamente para a questão da ideologia anticomunista, 

indo desde as raízes do anticomunismo no Brasil, até os momentos em que esse fenômeno 

se mostrou mais forte na conjuntura nacional, no período pré-1964 e à época da Intentona 

Comunista. Isso tudo a partir, principalmente, da ótica da imprensa. É muito importante 

para as análises que virão a seguir compreender o papel da imprensa na construção do 

imaginário sobre “o(s) comunismo(s)”, aqui a ideia é perceber como ela dialoga com esse 

elemento em suas páginas num contexto nacional mais amplo, para depois nós focarmos 

especificamente na imprensa feirense e no periódico que ganha destaque aqui, o Folha do 

Norte. 

Indo por esse caminho, chegamos então ao elemento central da análise: o 

anticomunismo no jornal Folha do Norte. Aqui a intenção é perceber como tal 

pensamento, que assume facetas múltiplas, de acordo com o momento, aparece nesse 

veículo de comunicação, no período que vai de 1961 a 1964, anos decisivos para a história 

do Brasil. Para tal, é preciso analisar as fontes no sentido de perceber até que ponto o 

discurso jornalístico atua na elaboração de uma imagem acerca do comunismo e quais 

são as intenções por trás dessa ação.   

Partindo da análise do jornal Folha do Norte, buscamos captar de que forma o 

imaginário sobre o comunismo é revelado, tentando assim compreender como esse 

fenômeno é representado pela imprensa local e quais são as intenções dessa ao se 

posicionar sobre esse assunto.  Isso é feito não só através da relação do jornal com os 

eventos da Guerra Fria, mas principalmente tentamos entender de que maneira o 

comunismo se relaciona com as temáticas da política local e nacional, já que esse é um 

tema muito recorrente no Folha.  

A partir da análise das fontes, foi possível compreender de que forma a postura 

anticomunista assumida pelo Folha do Norte se confunde com o antirreformismo dos 

opositores de Goulart e até mesmo como as ações do prefeito de Feira de Santana no 
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período, Francisco Pinto, que foi associado ao comunismo pelo jornal por adotar políticas 

voltadas para a ampliação da participação popular na política municipal. 

 

2.1 A ideologia anticomunista e sua origem no Brasil 

O dicionário de política define o anticomunismo como “um fenômeno complexo, 

ideológico e político ao mesmo tempo, explicável, além disso, à luz do momento 

histórico, das condições de cada um dos países, e das diversas origens ideais e políticas 

em que se inspira”.58 Tomando essa definição inicial como ponto de partida, nota-se que 

essa ideologia só pode ser compreendida se analisada em conjunto com o contexto em 

que ela se manifesta, de forma que a mesma não aparece de forma homogênea, trazendo 

a recusa ao “comunismo” com as mais diversas faces, vale ressaltar que por comunismo 

falamos como sendo a “síntese marxista-leninista originadora do bolchevismo e do 

modelo soviético”59. 

O anticomunismo tem sua origem diretamente conectada com a do próprio 

comunismo, a partir do momento em os acontecimentos na Rússia de 1917 começaram a 

ganhar proporções mais amplas, os combatentes desse fenômeno começam a se articular. 

Essa briga só cresceu com o decorrer do tempo e influenciou toda a política mundial. É 

impossível compreender o século XX sem ter consciência da centralidade ocupada pelo 

conflito entre anticomunismo e comunismo.  

Esse embate de proporções internacionais acaba por ecoar na vida política 

brasileira, alcançando maior ou menor destaque de acordo com a conjuntura política 

nacional e internacional vivida. Desde a década de 1920 o comunismo e o combate ao 

mesmo aparecem como preocupação da imprensa nacional, ainda que nessa época o 

anarquismo seja preocupação maior. A partir do crescimento do comunismo no país, a 

ideologia anticomunista vai tomando contornos mais definidos.  

Na década de 1930 mesmo com o crescimento do PCB, fundado em 1922, o 

comunismo ainda não era uma ameaça de destaque na imprensa. Isso muda 

completamente a partir dos eventos de 1935, que ficaram popularmente conhecidos como 

“Intentona Comunista”. A tentativa de revolução de 1935 gerou a primeira grande onda 

                                                           
58 BONET, Luciano. ‘Anticomunismo’. In: BOBBIO, Norberto (ed.). Dicionário de política.  11.ed. 

Brasília: Unb, 1998, pp. 34-35. 
59  MOTTA, Rodrigo Patto Sá, op. cit., p. 2. 
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anticomunista no Brasil,60 é a partir desse evento que o comunismo passa a ser uma 

preocupação maior para a vida política brasileira, ganhando cada vez mais destaque na 

imprensa nacional. 

Apesar de nos momentos de tensão as frentes anticomunistas se aliarem e 

apaziguarem as diferenças, a ideologia anticomunista apresenta matrizes diversificadas 

entre si. Para Rodrigo Pato Sá Motta, existem três matrizes distintas desse fenômeno no 

Brasil: o catolicismo, o nacionalismo e o liberalismo.61 Essas três dimensões, apesar das 

distinções, buscavam se alinhar quando as tensões se acirravam, embora em alguns 

momentos uma ou outra ganhasse mais projeção enquanto suporte argumentativo no 

combate ao comunismo, principalmente através da imprensa. Por exemplo, na onda 

anticomunista de 1935-1937 a Igreja teve maior destaque no combate aos vermelhos, 

enquanto que na onda anticomunista de 1961-1964 esse espectro perde força, ainda que 

não deixe ter certo nível de influência. 

Para Motta,62 a Igreja Católica sempre esteve na linha de frente no combate ao 

comunismo, por razões quase que óbvias, para a Igreja, combater o ateísmo pregado por 

essa doutrina era algo primordial, fazia parte da luta do bem contra o mal. É interessante 

notar que as orientações doutrinárias da Igreja em relação a essa temática tiveram um 

aumento significativo à medida que essa instituição percebeu a capacidade que o 

comunismo tinha de atrair a classe trabalhadora. 

Outro medo era o da infiltração comunista no seio da Igreja, especialmente a partir 

da década de 1960, quando começa a aparecer uma esquerda católica. Nesse momento as 

Cartas Pastorais ganham destaque como mecanismo de orientação doutrinária, onde as 

determinações dos grupos superiores da Igreja eram adaptadas a realidade nacional. 

Segundo Motta63, devido ao fato de a população do Brasil ser em grande parte de religião 

católica, a Igreja obteve resposta positiva a suas investidas contra o comunismo aqui.  

No caso de Feira de Santana o anticomunismo relacionado à religião já foi objeto 

de alguns trabalhos, como é o caso do trabalho de Luciane Silva Almeida64, que enfoca o 

                                                           
60 MOTTA, Rodrigo Patto Sá, op.cit., p. 209. 
61 Apesar de essas três matrizes anticomunistas ganharem destaque, havia ainda na sociedade brasileira o 

anticomunismo nazista, fascista, americano e o social-democrático. BONET, Luciano. ‘Anticomunismo’. 

In: BOBBIO, Norberto (ed.). Dicionário de política. 11.ed. Brasília: UNB, 1998, p.34. 
62  MOTTA, Rodrigo Patto Sá, op. cit., 2002, p. 44. 
63 Ibidem, p.46. 
64  ALMEIDA, Luciane Silva. A igreja anticomunista: representações políticas dos batistas em Feira de 

Santana (1964-1980). 2006. Monografia (Licenciatura em História) – Universidade Estadual de Feira de 

Santana, Feira de Santana, 2006. 
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anticomunismo na cidade associado a Igreja Batista. Através de “O Jornal Batista”, a 

autora procura entender como esse grupo religioso representava o comunismo e quais 

eram suas estratégias para o combate do mesmo, o que deixa evidente que não era apenas 

a Igreja Católica que estava preocupada com o suposto avanço das forças vermelhas no 

país. 

Além do trabalho mencionado anteriormente, merece destaque o trabalho de 

Thiago Machado de Lima65 que discute o anticomunismo católico e sua relação com as 

eleições de 1962 na Bahia, com enfoque no governo do Estado e nas prefeituras de 

Salvador e Esplanada. Para o autor, o anticomunismo foi componente que interveio de 

forma significativa nesses processos eleitorais, muito graças à presença e atuação ativa 

do clero brasileiro no interior e na capital. Isso fica bem nítido no trecho a seguir:  

 

A ala conservadora da Igreja Católica interferiu na dinâmica das eleições baianas 

de 1962. Não que a atuação política do clero tenha condicionado diretamente os 

resultados nas urnas, porém, o anticomunismo foi uma questão importante e que 

teve influência no processo eleitoral, pois os religiosos procuraram orientar os 

votos dos fiéis e proferiram discursos favoráveis ou contrários aos grupos 

políticos, além de o trunfo do apoio da Igreja ter sido usado pelos candidatos em 

suas campanhas. 66 

 

No caso do periódico Folha do Norte é marcante a presença da religiosidade cristã, 

duas colunas são praticamente fixas no jornal, uma que dá espaço para a religião católica 

e outra para a doutrina espírita. Já o combate do comunismo no jornal aparece em muitos 

momentos ligados à religião, não apenas nas colunas fixas do jornal que tratavam da 

pregação cristã, mas elementos da fé cristã sempre são mencionados quando a população 

é chamada a levantar a bandeira contra a “ideologia de Moscou”. Como é o caso do 

seguinte trecho:  

 

Confiante na formação moral, democrática e cristã do povo brasileiro, que, 

repele qualquer regime exótico contra nossos princípios democráticos, convida-

se a todos os bons patriotas, sem distinção de cor, classe e sexo de todas as 

cidades do Brasil a se inscreverem no quadro social da Legião Brasileira Anti-

Comunista.67 
 

O trecho, apesar de curto, traz muita informação e várias análises interessantes 

podem ser realizadas a partir dele, no momento vamos focar na parte que fala da 

                                                           
65 LIMA, Thiago Machado. Anticomunismo católico e as eleições de 1962 na Bahia: os pleitos para governo 

do estado e prefeituras de Salvador e Esplanada. Anpuh XXVII –Simposio Nacional de História. Natal-RN. 

2013 
66 Ibidem, p. 6. 
67 “A Legião Brasileira Ante-Comunista” Folha do Norte, Feira de Santana, 21 mar. 1964. Ano 53. Nº 

2865, p. 2.  
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“formação cristã do povo brasileiro”. O texto faz um convite ao ingresso no quadro social 

da Legião Brasileira Ante-comunista, o mesmo ressalta que não há distinção entre os 

convidados a esse ingresso, já que, aparentemente, todos que lutam contra o comunismo 

no Brasil são automaticamente cristãos, o que mostra a força da argumentação religiosa 

na ideologia anticomunista, não lutar contra o comunismo é quase o mesmo que se 

posicionar contra o próprio cristianismo.  

Outra importante matriz do anticomunismo destacada no trabalho de Motta e que 

aparece com muito apelo no período destacado nessa pesquisa é a do nacionalismo. 

Primeiro é preciso entender a que se refere esse termo, pois muitos grupos se apropriaram 

dele, dando aos mesmos diferentes significados no contexto de mobilização 

anticomunista da década de 1960.  

O primeiro grupo o entende como “afirmação do Estado nacional frente ao 

imperialismo das potências capitalistas”68, já o segundo, os anticomunistas, entendem a 

“nação como conjunto orgânico, unidade superior a qualquer conflito social”69, essa é 

uma forma de entender o nacionalismo que ao mesmo tempo em que se mostra 

“patriótica” já ataca os rivais do outro lado, pois mostra que “os comunistas instigam a 

divisão ao insuflarem o ódio entre as classes”70, sendo agentes estrangeiros, esses pregam 

um falso nacionalismo.  

Ainda de acordo com Motta é interessante notar o quão conveniente essa 

argumentação foi para os governos que desejavam se aproveitar de um ambiente de tensão 

para promover medidas autoritárias.  

 

A existência de fortes vínculos unindo nacionalismo (patriotismo) a 

anticomunismo pode ser observada nas políticas adotadas pelos regimes 

originados das duas mais importantes ofensivas anticomunistas: o Estado Novo 

e o Regime Militar. Ambos empenharam-se vigorosamente em campanhas de 

valorização dos ideais cívicos e patrióticos, e estimularam o culto aos símbolos, 

datas e heróis nacionais, lançando mão para tanto, de reformas educacionais e 

construção de monumentos, entre outras estratégias. A intenção, obviamente, era 

esvaziar o discurso comunista, promovendo a ideia de que a união da nação 

estava acima de qualquer consideração, fossem conflitos sociais ou interesses 

econômicos. 71 

 

                                                           
68 “ A postura nacionalista que os comunistas procuraram defender em alguns períodos, marcada pela 

denúncia do imperialismo e afirmação da necessidade de fortalecer o Estado nacional, foi atacada pelos 

anticomunistas, que procuraram ridicularizá-la e desqualifica-la. Os comunistas foram acusados de 

professarem um falso nacionalismo. ” MOTTA, Rodrigo Patto Sá, op. cit., p 32. 
69 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Idem, p 29. 
70 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Idem, p 30. 
71 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Idem, p 36. 
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A imprensa foi mais um dos espaços onde essa matriz do anticomunismo teve 

grande atenção. Analisando mais uma vez essa passagem72 podemos captar como a defesa 

do “nacionalismo” aos moldes conservadores é apresentada. Primeiro a parte que diz que 

qualquer regime exótico deve ser repelido, faz referência à negação do regime socialista, 

um regime entendido como fora da realidade “democrática” brasileira, ao mesmo tempo, 

o trecho convoca os patriotas a se unirem contra o comunismo, numa demonstração de 

que ser nacionalista é defender a manutenção da ordem e da integridade do país, e não 

promover a disputa entre as classes sociais, como, segundo eles, querem os “comunistas”. 

Além da argumentação cristã/católica e nacionalista, os anticomunistas também 

foram buscar no liberalismo artifícios para o seu projeto de sociedade. Aqui estão inclusos 

o liberalismo político e o liberalismo econômico, além da disputa pelo conceito de 

democracia73.  

 

Os liberais recusavam (recusam) o comunismo por entender que ele atentava 

contra os dois postulados referidos, por um lado sufocando a liberdade e 

praticando o autoritarismo político e, por outro, destruindo o direito à 

propriedade. [...] A ênfase no fator político ou no econômico podia variar, 

dependendo do caso ou do momento. 74 
 

Além da ênfase a dimensão política ou econômica se modificar de acordo com o 

contexto, a aproximação ou não das ideias liberais também dependiam deste. Para Motta 

“a fragilidade do anticomunismo liberal também está diretamente relacionada com à 

tradição autoritária brasileira e à dinâmica política da história republicana”. Quando era 

conveniente se apelava pra a dimensão liberal, quando os regimes de exceção entravam 

em cena essa argumentação na crítica ao comunismo perdia força para as outras duas 

matrizes. De forma que, “os valores e os ideias vinculados ao catolicismo, nacionalismo 

e liberalismo, seja convergindo, seja divergindo, forneceram a matéria principal para a 

construção de representações anticomunistas no Brasil”. 75 

                                                           
72 “Confiante na formação moral, democrática e cristã do povo brasileiro, que, repele qualquer regime 

exótico contra nossos princípios democráticos, convida-se a todos os bons patriotas, sem distinção de cor, 

classe e sexo de todas as cidades do Brasil a se inscreverem no quadro social da Legião Brasileira Anti-

Comunista”. A Legião Brasileira Ante-Comunista”. Folha do Norte, Feira de Santana, 21 mar. 1964. Ano 

53. Nº 2865, p. 2.  
73 “A democracia que tão sofregamente se pretendia proteger não tinha conteúdo, seu sentido era vago. Não 

se tratava de afirmar participação popular em contraposição ao autoritarismo, mas sim de opor a ordem à 

“ameaça revolucionária”. No fundo democrata significava simplesmente o oposto de comunista, quer dizer, 

anticomunista, o que era uma licenciosidade conceitual muito conveniente, pois permitia usar adjetivo para 

designar grupos que nada tinham de democrático”. MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Em guarda contra o perigo 

vermelho: o anticomunismo no Brasil (1917-1964). São Paulo: Perspectiva, 2002 pp. 40-41 
74 Ibidem,p.38. 
75 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. op.cit. p. 46. 
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A ideologia anticomunista no Brasil, além de contar com três matrizes doutrinárias 

fortes, também contou com uma série de instituições que se organizaram para combater 

o comunismo. Muitas dessas instituições surgiam nos momentos mais intensos de 

radicalização contra o comunismo e depois desapareciam, especialmente nas duas 

grandes ondas anticomunistas que o Brasil viveu, enquanto outras tiveram duração maior, 

especialmente as que tinham mais recursos. Rodrigo Pato Sá Motta, em seu livro já 

mencionado aqui, dedica um capítulo às organizações anticomunistas, para ele essas 

organizações “tiveram papel expressivo na divulgação da bandeira anticomunista”,76 

especialmente no que diz respeito “à reprodução dos valores e argumentos 

anticomunistas”.77 

A ideologia anticomunista não estava presente apenas em organizações dedicadas 

exclusivamente ao combate do comunismo, ela também estava presente em outras 

organizações, como em grupos religiosos e nas Forças Armadas. Não cabe aqui falar das 

organizações que surgiram ou atuaram na onda anticomunista de 1937, o que será buscado 

aqui é apresentar algumas das organizações anticomunistas da onda de 1961-1964, com 

o intuito de captar o alcance dessas organizações em relação as fontes desse trabalho, ou 

seja, mostrar quais dessas organizações, que utilizavam bastante a imprensa como veículo 

de divulgação, estenderam (ou não) sua atuação para Feira de Santana. 

Em seu trabalho, Motta se detém mais especificamente em três organizações: 

Cruzada Brasileira Anticomunista, a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família 

e Propriedade e discute também o terrorismo de inspiração anticomunista. Além destas, 

trata, mesmo que superficialmente, da REDETRAL (Resistência Democrática dos 

Trabalhadores Livre), da Cruzada Cristã Anticomunista, do Centro Brasileiro da Europa 

Livre, do Grupo Ação Patriótica, das entidades femininas, como a Campanha da Mulher 

Pela Democracia (CAMDE - Guanabara), a União Cívica Feminina (UCF - São Paulo), 

a Liga da Mulher Democrática (LIMDE - Minas Gerais), o Movimento de 

Arregimentação Feminina (MAF - São Paulo), a Ação Democrática Feminina Gaúcha 

(ADFG - Rio Grande do Sul), a Cruzada Democrática Feminina (CDF - Pernambuco). O  

autor também traz para a discussão a atuação do IPES ( Instituto de Pesquisas e Estudos 

Sociais) e o IBAD ( Instituto Brasileiro da Ação Democrática). Segundo Motta, estas são 

                                                           
76 Ibidem, p. 137. 
77 Ibidem, p.137 
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“as entidades mais importantes e influentes do período, que desempenharam o papel de 

induzir a estruturação de novos grupos anticomunistas”78. 

 

A atuação conjunta das duas entidades, IPES e IBAD, que mantinham algum 

nível de cooperação, estimulou a proliferação de organizações anticomunista na 

conjuntura de 1961-1964. Além do suporte ideológico e político, o apoio passava 

pela ajuda financeira aos grupos menores. Sua atuação fomentou o surgimento 

de grupos anticomunistas em diversos setores sociais, notadamente entre as 

mulheres, estudantes e trabalhadores (Dreifuss, 1981: 294-318). Esta 

característica permitiu a alguns autores chamá-los de “Estado Maior” da 

campanha anti-Gourlart, ou holdingm de acordo com uma versão mais irônica. 

Apesar de existirem polêmicas sobre o real papel desempenhando pelo 

“complexo IPES/IBAD” na deflagração do golpe, não há como negar sua 

importância no desencadeamento da onda anticomunista que levou à derrubada 

de Goulart. 79 

 

No caso do Folha do Norte, que atuava em muitos momentos propagandeando o 

anticomunismo na sociedade feirense, temos em algumas edições a presença de convites 

de organizações como a “Legião Brasileira Ante-Comunista - LBCA”.80 A LBCA 

convidava os moradores de São Paulo e de outras cidades do Brasil a aderirem ao 

movimento, informando o local onde essa adesão podia ser realizada. É interessante 

avaliar qual o interesse da parceria entre essa organização e o jornal, pensando que parece 

um pouco difícil alguém sair de Feira de Santana para se inscrever em uma organização 

anticomunista em São Paulo. Mas a mensagem aqui vai além do convite em si, mesmo 

que ninguém compareça na Vila Mariana em São Paulo - SP para se inscrever, o 

anticomunismo estava sendo propagandeado e os receptores dessa mensagem iriam 

através dela ter noção do alcance da organização, que empenhada na luta contra “os 

vermelhos”, atuava em todo o país.  

 

2.2 O  Folha do Norte e a ideologia anticomunista 

Após apresentar as principais informações sobre o período que abrange essa 

pesquisa e a cidade onde surge a principal fonte a ser analisada nesse trabalho, chegamos 

ao momento crucial do mesmo, em que o periódico de destaque será estudado na 

perspectiva de que, através de sua análise, seja possível compreender de que forma a 

ideologia anticomunista era apresentada no mesmo e como ela tentou refletir de alguma 

forma nos acontecimentos políticos em Feira de Santana entre 1961 e 1964.  

                                                           
78 Ibidem, p. 241. 
79 Ibidem, p.243. 
80 A Legião Brasileira Ante-Comunista”. Folha do Norte, Feira de Santana, 21 mar. 1964. Ano 53. Nº 2865, 

p. 2. 



40 

 

 

Nesse período, o tema do comunismo apareceu em diversas edições do Folha do 

Norte, sendo possível perceber que a frequência com que essa temática aparecia foi se 

intensificando à medida que o ano de 1964 aproximava-se, ao passo que após os eventos 

de 1º de abril de 1964 o tema ainda se encontrava presente no jornal, o que parecia 

funcionar como uma tentativa de justificar a mudança que ocorreu na ordem política local 

e nacional. Falando assim, parece que a ideologia anticomunista apresentada pelo  Folha 

do Norte é simplesmente uma  ferramenta de manipulação para favorecer o projeto 

político que acabou por ser implantado no Brasil, a análise das fontes mostra o contrário, 

o anticomunismo do Folha do Norte  no início da década de 1960 já estava inserido na 

sociedade brasileira e feirense devido a outros acontecimentos de períodos anteriores e só 

estava sendo rememorado e atualizado em alguns pontos, com base em interesses novos, 

mas que não perdem a característica do conservadorismo político, que desejava manter 

firme o status alcançado até aquele momento. 

Sobre as edições do Folha do Norte do ano de 1961, temos cerca de 212 imagens 

disponíveis para consulta na Biblioteca Setorial Monsenhor Galvão (BSMG), que 

funciona no Museu Casa do Sertão, abarcando todas as edições do jornal publicadas nesse 

ano. Analisando essas edições, foi possível encontrar no ano de 1961 apenas nove 

reportagens que tratavam especificamente do comunismo, em dezembro desse ano tal 

tema já aparecia na capa do jornal81, com mais destaque do que nas edições anteriores. 

As referências ao comunismo abordadas ao longo desse ano se relacionam bastante com 

a política internacional, especialmente a situação de Cuba. A Revolução Cubana e a 

ascensão de um regime político socialista na ilha pareceu para parte da população 

brasileira algo perigoso, que merecia atenção e deveria ser apresentado à sociedade como 

algo nocivo e não como vitória para os que comungavam com os ideais da esquerda. 

Uma das edições de maio de 1961, por exemplo, trouxe um texto bastante 

emblemático sobre o posicionamento do jornal em relação aos acontecimentos em Cuba, 

intitulada “O Ídolo Sanguinário”, a crônica daquela semana apresentava a situação de 

Cuba naquele momento segundo a perspectiva do autor, o qual criticava abertamente os 

estudantes e todos aqueles que apoiavam o regime que foi implantado na ilha. Segundo o 

texto, a luta entre a “Democracia” e o “Totalitarismo Soviético” que acompanha a 

humanidade desde o fim da Segunda Guerra Mundial chegou até Cuba, onde se vivia um 

                                                           
81 “O Terror Vermelho”.  Folha do Norte, Feira de Santana, 2 dez. 1961. Ano 52, nº 2734, p. 1. 
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regime tirânico, que é apresentado pela propaganda soviética como algo grandioso, mas 

que na verdade anula a democracia ao “implantar violentamente o marxismo soviético”82.  

A preocupação do Folha do Norte com o regime político cubano aparece em 

outros momentos no ano de 196183, isso porque, com a Revolução Cubana, “a América 

Latina se viu lançada no centro da Guerra Fria”.84 Aqui a intenção do periódico foi atacar 

o regime político cubano, através de constantes menções aos males do regime e à figura 

de Fidel Castro, sempre apresentado como um líder tirano. “A questão cubana fez “soar 

o alarme” em Washington, que passou a considerar a América Latina zona prioritária no 

combate ao ‘avanço soviético’”85, e um dos mecanismos de ataque a esse avanço era 

justamente a propaganda, especialmente através dos jornais, veículo de informação de 

bastante força no período. 

Outra coisa que chama atenção nessas reportagens é a preocupação de afastar os 

jovens da “nefasta influência vermelha”, segundo a crônica, “toda a habilidade da 

propaganda soviética, que cobre os 5 continentes com especiosa rede de divulgações e 

intriga, se esmerou em ocultar a verdade aos olhos do mundo, insistindo em apresentar 

Fidel Castro como se realmente fosse aquele que todos nos acreditávamos em 1959”, e 

essa propaganda visava prioritariamente a mocidade. Aqui os jovens “mais esclarecidos”, 

“fiéis as nossas tradições democráticas e cristãs”, eram o futuro da pátria, ao contrário de 

estudantes como os da Faculdade de Filosofia da Universidade Católica do Rio de Janeiro 

que emitiram uma nota de apoio a Fidel. 

Percebe-se ainda, a partir da análise dessa crônica, como a tradição anticomunista 

já presente na sociedade brasileira, com apelos à defesa da democracia e da cristandade, 

se misturava com os acontecimentos da política internacional, agregando ao 

anticomunismo brasileiro novas ferramentas para a luta contra o comunismo. E agora que 

o “inimigo” estava mais próximo, se tornava necessário intensificar o combate, o que 

                                                           
82“ O Ídolo Sanguinários”. Folha do Norte, Feira de Santana, 3 mai. 1961. Ano 52. Nº 2712, p. 2. 
83“ Fidel Castro intervém nas escolas”. Folha do Norte, Feira de Santana, 29 jul. 1961. Ano 52, nº 2716, 

p.3. “Cuba e a autoderterminação”. Folha do Norte, Feira de Santana, 22 jul. 1961. Ano 52, nº 2715, p. 4. 

“Fidel Castro violou o Direito Internacional”. Folha do Norte, Feira de Santana, 14 out. 1961. Ano 52, nº 

2727, p.2. 

“A América deve rejeitar o comunismo”. Folha do Norte, Feira de Santana, 14 out. 1961. Ano 52, nº 2727, 

p. 4. 

“Fidel Castro já fuzilou mais de 2000 cubanos”. Folha do Norte, Feira de Santana, 28 out. 1960. Ano 52, 

nº 2729, p. 2. 

“Castro abandona seu primitivo idealismo”. Folha do Norte, Feira de Santana, 01 nov. 1961. Ano 52, nº 

2783, p. 2. 
84 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. op.cit. p. 231. 
85 Ibidem, p. 232.  
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levou essa temática a aparecer com frequência no Folha do Norte em 1961 e se tornar 

mais uma fagulha para os acontecimentos que estavam por vir em 1964. 

Ainda em 1961 existem outras referências ao comunismo no jornal que não estão 

diretamente ligadas à questão cubana, como é o caso do texto “Comunismo e 

Comunistas”86 de 30 de setembro de 1961, que busca deixava bem claro do que se tratava 

esse tão falado “comunismo”, de forma que o jornal se apresentava como um portador da 

verdade, um meio através do qual a população poderia estar bem informada. Para começar 

o texto, informou logo de início que o autor conviveu com intelectuais marxistas a muito 

tempo atrás e que apesar de não “ lidar demoradamente com amigos comunistas”, ele tem 

muito a oferecer com seu depoimento sobre a temática, o que mostra a intenção de dar 

mais veracidade as informações que vão ser apresentadas posteriormente, graças ao 

contato do autor direto com comunistas. Assim a informação é apresentada ao público 

leitor como reprodução fiel da realidade. 

Então, o texto apresentou o comunismo como “uma seita de fanáticos”, “uma 

pregação apostólica, aliás, bastante no estilo do ‘crê ou morre’, ainda segundo o autor, os 

comunistas acreditam que possuem “a chave e a solução dos problemas econômicos, 

sociais e políticos”. 

 

O comunista é, intelectualmente, o homem que possui a chave e a solução dos 

problemas econômicos, sociais e políticos. Não lhe será vedada a solução de 

nenhum problema: pode provisoriamente ignorar a solução ou a explicação de 

determinado episódio, mas isso unicamente porque não o fez incidir sobre o 

episódio a luz da dialética ternária do materialismo dialético. É só desenvolver 

mais uma equação do sistema que um dia brotou perfeito da cabeça de Marx 

como Minerva da cabeça de Júpiter. 87 

 

Para o autor, os comunistas sentem-se dotados da solução de todos os problemas, 

de todas as explicações, como pessoas de mente fechadas e estritamente vinculadas a uma 

visão de mundo de horizontes estreitos, ao contrário dos católicos, que segundo o autor 

procura estudar os problemas com toda a “objetividade possível”. Aqui a crítica que busca 

inicialmente atingir a parte mais teórica das ideias comunistas, mistura seu ataque a uma 

das matrizes do anticomunismo brasileiro mais forte, o anticomunismo católico. Numa 

crítica que se distância das matrizes mais comuns do anticomunismo, abordar a questão 

na perspectiva do catolicismo era uma tática para ampliar o público alcançado pela 

                                                           
86 “Comunismo e Comunistas”. Folha do Norte, Feira de Santana, 30 set. 1961. Ano 52, nº 2725, p. 2. 
87 “Comunismo e Comunistas”. Folha do Norte, Feira de Santana, 30 set. 1961. Ano 52, nº 2725, p. 2. 
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mesma, afinal, essa é talvez a matriz mais popular dessa ideologia. Ao final do texto, a 

ideia que os comunistas têm “de controlar os acontecimentos” através de sua teoria acaba 

por contrariar toda a “esperança cristã”, aqui o comunismo é justamente a filosofia da 

“desesperança; a sua revolução em prol dos operários, camponeses e soldados, é uma 

revolução sem amor”. 

O ano muda, chegamos a 1962, e o anticomunismo assume contornos diferentes, 

moldados aos interesses políticos do momento. Nesse ano, o Folha do Norte, ferramenta 

de divulgação fundamental da UDN em Feira de Santana, preocupa-se quase que 

exclusivamente com a disputa para o executivo municipal daquele ano, e a ideologia 

anticomunista não deixa de sair de cena, mesmo que ainda fique em segundo plano diante 

das preocupações eleitorais do periódico. Vale ressaltar que ainda aparecem nesse ano 

referências a Cuba,88 e o combate ao comunismo também é divulgado através de outros 

meios, como o cinema89, tudo isso na tentativa de manter a chama do anticomunismo 

acessa no coração dos feirenses, para que estivesse disponível para quando fosse 

necessário.  

O jornal é tomado por uma série de reportagens sobre as realizações do prefeito 

Arnold Silva, desde inaugurações de asfaltos90 até o aumento da extensão da rede elétrica 

da cidade91, além de fortes acusações contra o PSD e a candidatura de Francisco Pinto às 

eleições para prefeito. Ao acusar o PSD, o jornal sempre defende a UDN e a “magnífica 

obra que está sendo realizada no Município”,92 pelo prefeito Arnold Silva, tudo isso no 

sentido de mostrar que a continuidade do trabalho realizado por esse, poderia ocorrer se 

o candidato de seu apoio fosse eleito, no caso João Durval93. 

Durante a árdua campanha empreendida pelo periódico, as menções ao 

comunismo se limitam a associações dos rivais a tal ideologia, prática comum no período. 

Na reportagem de capa “A campanha do desespero”, o jornal relata um ataque ao 

candidato João Durval, parte de uma campanha de seus adversários, desesperados diante 

                                                           
88“ Mais um depoimento de sangue para a história de Cuba”. Folha do Norte, Feira de Santana, 24 fev. 

1962. Ano 53, nº 2746 p. 2. 
89 “Comunismo e religião Filme Question Seven”. Folha do Norte, Feira de Santana, 06 jan. 1962. Ano 

53, nº 2739p. 3. 
90 “Asfalto será inaugurado a 8 de abril”. Folha do Norte, Feira de Santana, 14 mar. 1962. Ano 53, nº 

2743, p. 1. 
91 “Em três anos de governo: 5 léguas de extensão da rede elétrica”. Folha do Norte, Feira de Santana, 07 

abr. 1962. Ano 53, nº 2748, p. 1. 
92 “A pacificação”. Folha do Norte, Feira de Santana, 17 mar. 1962. Ano 53, nº 2742p. 1. 
93 “Consagrada acolhida popular antecipa os vencedores de 7 de outubro: João Durval e Lomanto”. Folha 

do Norte, Feira de Santana, 15 ago. 1962. Ano 53, nº 2781, p. 1. 
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da eminência da derrota. Os supostos agitadores são chamados ao longo da reportagem 

de comunistas, alcunha favorita para atingir os adversários, pois em uma só palavra 

carregava incontáveis ofensas. Trechos como “porque os comunistas estavam alucinados 

e dispostos ao crime” rementem exatamente a ideia que já estava presente no imaginário 

da sociedade brasileira, de que os comunistas eram por natureza violentos. Aqui, ao 

mesmo tempo em que o jornal combateu seu principal adversário político, ele também 

combateu um velho inimigo da ordem e da moral. 

Outra associação dos adversários políticos da UDN em Feira de Santana ao 

comunismo aparece na capa da edição de número 2787 do jornal, intitulada: 

“’Renovação’ é Comunismo”94. Com a proximidade da eleição a associação da campanha 

de Francisco Pinto ao comunismo fica mais forte. Aqui a ideia foi atacar diretamente um 

dos slogans da campanha do candidato do PSD. Primeiro eles utilizam a palavra 

“renovação” entre aspas, com o intuito de inferiorizar ou até mesmo anular seu sentido, 

de forma que a proposta do candidato é ao longo do texto inserida nos arcabouços que já 

existem e são utilizados havia muito tempo pelos anticomunistas. Um desses pontos 

atacados está justamente em uma das premissas básicas do comunismo, a luta de classes, 

para o Folha do Norte e para os anticomunistas em geral não existem classes, muito 

menos uma luta entre elas, tentar dizer o contrário é promover a discórdia e atacar a 

suposta paz que reina na sociedade capitalista. O trecho deixa isso bem claro, além de 

associar essa ideia diretamente à campanha do PSD: 

  

O método de dividir a população em castas é nitidamente comunista. Com esse 

processo esperam os inimigos da civilização cristã criar e acentuar os 

antagonismos sociais e tirar proveito da luta. O povo, entretanto sabe que João 

Durval precisa dos votos de todos que desejam a continuação do progresso em 

Feira de Santana.95  

 

Aqui a intenção é associar a campanha do PSD ao executivo municipal ao 

comunismo, para depois procurar atacar e esvaziar o discurso propalado por esse grupo, 

utiliza-se primeiro a visão da “nação como conjunto orgânico, unidade superior a 

qualquer conflito”96, por tanto, aqueles que dizem o contrário são inimigos da nação, 

depois os adversários são colocados como “inimigos da civilização cristã” em mais uma 

aparição da matriz anticomunista católica, sempre lembrada, pois defender o comunismo 

e suas ideia era praticamente um pecado e por fim o nome de João Durval aparece como 

                                                           
94 “’Renovação’ é Comunismo”. Folha do Norte, Feira de Santana. Ano 53, nº 2787p. 1. 30 nov. 1962. 
95 Ibidem. loc. cit. 
96 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Op.cit p.29. 
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a solução dos problemas, até mesmo do problema do comunismo na cidade, que deve 

entregar o poder a ele para garantir o progresso. 

As disputas eleitorais continuaram e o conteúdo do periódico aqui analisado 

permaneceu atuando em prol da UDN em Feira de Santana e da candidatura de João 

Durval. Ao longo da campanha, outras menções ao caráter comunista dos membros do 

PSD e apoiadores de Francisco Pinto se mantiveram no jornal, tudo no intuito de 

desmoralizar a campanha adversária. Mesmo com todo o esforço do jornal para que os 

resultados das eleições fossem a favor da UDN, o candidato Francisco Pinto saiu vitorioso 

da disputa, o que não faz cessar as críticas da oposição, que só cresceram ao longo do 

mandato do novo prefeito, utilizando-se, com cada fez mais frequência, da ideologia 

anticomunista. 

Sobre o ano de 1963, foram analisadas 248 páginas do Folha do Norte, nas quais 

foram possível encontrar 16 textos que fazem referência direta à ideologia anticomunista 

e diversas outras em textos menores, especialmente aqueles relacionados a informações 

sobre o executivo municipal e sua atuação com o mandato do novo prefeito, Francisco 

Pinto.97 

Já no início de 1963 a situação de Cuba aparecia novamente na pauta98, agora o 

assunto era a situação econômica do país, com informações que chegam ao Folha do 

Norte  através de agências de notícias USIS. Aqui os principais problemas levantados 

sobre a economia cubana são diretamente apontados como causados pela “revolução 

fidelista”, especialmente no que diz respeito à indústria: 

 

A indústria está sofrendo uma diminuição em face da intervenção direta do 

governo com uma fiscalização policial e principalmente pela falta de peças e 

repostos para suas máquinas de procedência norte-americana ou de outros países 

ocidentais. As substituições que vem fazendo na maquinaria já provou aos 

operários que as máquinas chegadas do bloco socialista são de qualidade inferior 

aquelas usadas antes da revolução fidelista.99  

 

Aqui é interessante notar que a crítica não se restringe apenas à situação de Cuba, 

se amplia e alcança o principal inimigo do ocidente, a U.R.S.S. A intenção é mostrar que 

ao contrário do que pregavam os “comunistas” nada havia melhorado em Cuba após a 

                                                           
97 Para saber mais sobre o mandato de Francisco Pinto ver: CAMPOS, Ricardo da Silva. O Putsh na Feira: 

sujeitos sociais, partidos políticos e política em Feira de Santana, 1959- 1967. 2012. 64 f. Monografia 

(Licenciatura em História) -Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, 2010. 
98“ Situação econômica atual de Cuba”. Folha do Norte, Feira de Santana, 29 jan. 1963. Ano 54, nº 2804.p. 

2. 
99“ Situação econômica atual de Cuba”. Folha do Norte, Feira de Santana, 29 jan. 1963. Ano 54, nº 2804.p. 
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“revolução fidelista”, pelo contrário as coisas haviam piorado. Dessa forma, o objetivo 

“era esvaziar o argumento dos comunistas, os quais afirmavam que a utopia igualitária 

não só era viável [...] Os anticomunistas procuraram destruir o mito do “paraíso socialista 

[...]”100. 

Enquanto a situação econômica de Cuba e da própria U.R.S.S. são mostradas 

através de uma perspectiva completamente negativa, a situação dos Estados Unidos 

aparece digna de servir de exemplo para os outros países. Sobre isso vale a pena trazer o 

texto “A Superprodução dos EUA”101, que chega até o jornal através de uma agência de 

notícias. De início, parecia que iria criticar o problema da superprodução nos EUA, mas 

evolui mostrando as vantagens de uma produção pautada na utilização intensa da 

tecnologia na agricultura. Para o autor, o fato de apenas 10% da população americana 

estar envolvido em atividades agrícolas e sua produção só crescer é uma enorme 

vantagem e leva os EUA a beneficiar até mesmo outros países. 

 

Com uma produção diversificada e abundantíssima, os Estados Unidos 

distribuem alimentos aos países subdesenvolvidos, tais como: leite em pó, 

vagem seca, manteiga de amendoim, ovo em pó, farinha de trigo, fubá e 

conservas diversas, em quantidades que beneficiam cerca de 80 milhões de 

pessoas em todo o mundo.[...] Na verdade, a agricultura dos Estados Unidos está 

organizada em bases absolutamente cientificas, e os recursos da tecnologia são 

utilizados no mais alto grau de sua eficiência.  

 

Aqui fica visível a intenção do autor de difundir as vantagens da economia 

americana pautadas no sistema capitalista, e ao final do texto ele não deixa de criticar a 

situação local. 

 

Sentem-se, portanto, compensados os fazendeiros americanos e desfrutam de 

todo o conforto decorrente de eletrônicos tanto que instalam seus rádios até nos 

estábulos para escutarem os programas de orientação emanados do 

Departamento de Agricultura, inclusive dados sobre o tempo, mercados, etc. 

Quando teremos uma consciência de que valem os nossos fazendeiros?  

 

Ao apresentar os benefícios oferecidos pelo governo americano a seus 

fazendeiros, o autor aproveita para criticar as atitudes dos governantes brasileiros em 

relação aos produtores agrícolas locais, um posicionamento que evidentemente agradou 

em muito aos produtores locais, como se já não tivessem benefícios o suficiente, utilizam 

a situação apresentada pelo jornalista para tentar vislumbrar alcançar a qualidade agrícola 

de um país de “primeiro mundo”. 

                                                           
100MOTTA, Rodrigo Patto Sá. op.cit. p. 70. 
101 “A superprodução dos EUA”. Folha do Norte, Feira de Santana, 23 fev. 1963. Ano 54, nº 2809.p. 3. 
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Os EUA além de serem exemplo na produção agrícola, também aparecem no 

Folha do Norte, seja através de textos produzidos por seus colaborados locais ou externos, 

como um país de liderança internacional, especialmente no combate ao grande inimigo 

mundial, a União Soviética. Mais uma vez, Cuba também aparece no debate: “Os Estados 

Unidos desafiaram a União Soviética, em reunião do Conselho de Segurança da ONU, a 

25 de outubro último, em Nova York, a negar que havia instalado bases de mísseis 

ofensivos em Cuba”.102 A preocupação era com o fortalecimento militar de Cuba e a 

utilização da ilha como local estratégico para a União Soviética. A notícia é apresentada 

na perspectiva de mostrar a força política americana e a ameaça que Cuba e a União 

Soviética representavam à humanidade. Ainda sobre essa reportagem, é interessante 

notar, que enquanto outros veículos103 já haviam noticiados nacionalmente tais eventos, 

a notícia só aparece no Folha do Norte em junho de 1963.  

Segundo Motta, “a partir de meados de 1963, o assunto cubano começou a esfriar, 

em decorrência da estabilização da situação internacional”,104 e de fato é possível 

perceber através das edições analisadas do Folha do Norte que essa temática praticamente 

deixa de aparecer, perdendo lugar para outras ideias ligadas ao anticomunismo, como a 

questão das Reformas de Base, e principalmente as notícias ligadas ao executivo 

municipal, que era fortemente atacado pelo periódico.  

O combate ao comunismo não aparecia representado apenas na figura de Cuba e 

nos embates entre as duas grandes potências do período na política internacional, ele 

também alcançava a religião. O catolicismo apareceu como um das três principais 

matrizes anticomunistas que ganharam destaque na história do Brasil, e apesar do 

periódico aqui em destaque não ser um veículo exclusivo de circulação de ideias 

vinculado a Igreja, segundo Motta “a imprensa escrita, tradicionalmente acolhia com 

generosidade articulistas católicos, ou publicava matérias expondo os pontos de vista 

religiosos”.105 No caso especifico do Folha do Norte, são frequentes a presença de artigos 

de caráter religioso ou doutrinário, como por exemplo textos que tratam diretamente das 

orientações da Igreja em relação ao combate ao comunismo, como é o caso do texto: 

“Encíclicas Sociais de João XXIII”106, que indica para o leitor uma edição especifica da 

                                                           
102  “Os EUA apresentam provas a ONU”. Folha do Norte, Feira de Santana, 01 jun. 1963. Ano 54, nº 

2823.p. 3. 
103 “Na beira do abismo”. Veja. São Paulo. Out. 1962. (Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/historia/crise-dos-misseis/especial-capa-eua-urss.shtml - Acesso em 21 fev. 2016). 
104 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. op.cit. p.237. 
105Ibidem. 28. 
106 “Encíclicas de João XXIII”. Folha do Norte, Feira de Santana, 21 mar. 1964. Ano 55, nº 2855.p. 2 

http://veja.abril.com.br/historia/crise-dos-misseis/especial-capa-eua-urss.shtml
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Mater Et Magistra107, apontando a sua importância para a compreensão de que “ a 

democracia possui conteúdo moral, político e doutrinário para atender as necessidades do 

mundo atual, sem a necessidade de recorrer aos extremismos.”.  

Uma dos textos que chama atenção sobre a questão religiosa e o combate ao 

comunismo no jornal recebe o título “Socialismo Cristão?”,108 e aborda um dos principais 

problemas enfrentados pela Igreja Católica a partir da década de 1960, que viu o 

surgimento de uma “esquerda católica ligada ao trabalho do apostolado leigo, 

principalmente ligada à Juventude Universitária Católica (JUC)”109.O artigo procura 

mostrar  para o leitor que, apesar da frequência com que começa a aparecer,  “socialismo 

cristão”  é uma falácia. Segundo o autor, apesar de afirmarem que “o socialismo cristão 

designa o exato meio termo entre capitalismo e comunismo”, a posição da Igreja é clara 

quanto a essa questão, e as orientações vindas diretamente do Vaticano mostram que “a 

oposição entre o socialismo e o cristianismo é total”:  

 

Trata-se simplesmente, da oposição existente entre duas concepções contrárias 

da vida. Enquanto o Cristianismo vê a causa dos males sociais na má vontade 

humana e no pecado, o Socialismo os atribui à infraestrutura econômica; 

enquanto o primeiro luta por uma solução sobrenatural dos problemas humanos, 

o segundo pretende uma solução humana e temporal; enquanto um quer o Reino 

de Cristo, o outro almeja o reinado do homem. Enfim, a oposição entre o 

Cristianismo e o Socialismo não poderia ser mais radical. É  oposição entre o 

Céu, meta do Cristianismo, e a Terra, meta de todo o Socialismo”110  

 

O autor mostra que quando o povo cristão assume uma postura socialista, atende 

diretamente aos interesses dos comunistas, pois “o socialismo será sempre a antecâmara 

do Comunismo”. Segundo Motta, “os setores tradicionalista da Igreja discordavam dos 

religiosos “progressistas” devido a duas razões básicas: primeiro, por não partilhar dos 

ideias do reformismo social; segundo, porque a esquerda católica descuidava do combate 

aos comunismo, priorizando a luta pelas reformas”111. 

A “ameaça” comunista que em muitos momentos apareceu no periódico associada 

a questões de ordem internacional começaram a aparecer, ainda em 1963, como um 

problema nacional. A ideia foi mostrar como o inimigo estaria mais próximo, o problema 

do comunismo que antes se concentrava na distante União Soviética, se aproximou da 

                                                           
107A Mater et Magistra é uma carta encíclica do Papa João XXIII "sobre a recente evolução da Questão 

Social à luz da Doutrina Cristã". Foi publicada em 15 de maio de 1961, no septuagésimo aniversário da 

encíclica Rerum Novarum e no terceiro ano do pontificado de João XXIII. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mater_et_Magistra. (Acesso em 11 jan. 2016). 
108 “Socialismo Cristão? ”.  Folha do Norte, Feira de Santana, 23 fev. 1963. Ano 54, nº 2809.p. 2 
109 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. op.cit. p.24. 
110 “Socialismo Cristão? ” Folha do Norte, Feira de Santana, 23 fev. 1963. Ano 54, nº 2809.p. 2 
111 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. op.cit. p.24. 
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América Latina graças a revolução cubana, e estava cada vez mais próximo da realidade 

brasileira. O texto intitulado: “A Subversão em Marcha”112 trouxe para o leitor a ideia de 

que a um plano maior dos comunistas se articulando com cada vez mais intensidade no 

Brasil. 

Os jornais estão noticiando cada dia, novos planos subversivos, elaborados por 

comunistas. Armas de várias espécies, carracas de campanha, planos de 

guerrilha, campos de treinamento, chefes e instrutores, cartas, livros, manuais de 

guerra e bilhetes de funcionários da embaixada russa, tudo começa a ser 

descoberto, numa sequência admirável. Cada nova descoberta explica as 

anteriores e indica a pista de novos esconderijos. Há e ninguém pode negar, pois 

as provas estão nas páginas de todos os jornais, um plano revolucionário em 

execução. Verdadeiro plano de subversão da ordem e tomada do poder.  

 

Aqui mais uma vez o jornal se apresentou como portador da verdade, assumindo 

que a imprensa dentro da suposta imparcialidade é veículo da verdade e portadora de 

notícias que devem levar toda a nação a abrir os olhos para os níveis alarmantes da 

“infiltração” comunista no país. A notícia que é de fevereiro de 1963, período em que, 

“diariamente, a grande imprensa passou a bombardear a população com matérias que 

lançavam mão das visões anticomunistas, intensificando campanha que setores direitistas 

já vinham desenvolvendo a algum tempo”113.  

Segundo o texto, a subversão já havia alcançado proporções alarmantes e os 

culpados tinham nome e função na política nacional, não só por ações, mas 

principalmente por omissões. Para o autor, o governo se mostrava omisso aos avanços do 

comunismo no país, o trecho a seguir comprava essa ideia: “o maior de todos os covardes, 

no entanto, é o governo. Assiste tranquilo à desordem e à revolução. Apoia os comunistas. 

Favorece seus planos, mantêm em postos chaves homens publicamente ligados aos 

movimentos comunistas”114. 

Dentre “os homens publicamente ligados aos movimentos comunistas” 

mencionados, destaca-se Leonel Brizola, “cujas posturas radicais contribuíram para a 

elevação da temperatura política”115. Para o autor do trecho analisado, Brizola fazia parte 

dos dirigentes comunistas no Brasil. Segue o trecho: “são os bravos patriotas, treinados 

em Moscou, os inocentes nacionalistas, os esquerdistas bonzinhos, comandados por 

Francisco Julião, Brizola e ‘diplomatas’ russos e cubanos”. Ainda ganha destaque no 

texto o apoio do governo dado a esses homens: “[o governo] aprova as manobras dos 

senhores Brizola e Julião. Nada faz, além de planos para conter a inflação e o crescimento 

                                                           
112 “A subversão em marcha”. Folha do Norte, Feira de Santana. Ano 54, nº 2809. P. 2. 23 fev. 1963. 
113  MOTTA, Rodrigo Patto Sá. op. cit. p. 258. 
114 “A subversão em marcha”. Folha do Norte, Feira de Santana. Ano 54, nº 2809. P. 2. 23 fev. 1963 
115 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. op. cit. p. 253. 
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do custo de vida. Não há, portanto, injustiça alguma em responsabilizar o governo pela 

revolução comunista que se organiza no Brasil”. 

Segundo Motta, “o radicalismo de Brizola atraiu sobre si a ira dos anticomunistas 

que identificaram no estancieiro gaúcho o mais provável candidato ao papel de “Fidel” 

brasileiro”116. Do lado oposto aparece a figura de Carlos Lacerda, na época governador 

da Guanabara e membro da UDN, “entre os grandes partidos políticos, o mais 

decididamente anticomunista”117. O Folha do Norte enquanto veículo de informação 

vinculado diretamente a esse partido, não iria se posicionar de forma diferente, ainda que 

o anticomunismo do jornal faça parte de um repertório muito mais amplo e enraizado do 

anticomunismo na sociedade brasileira, o jornal não deixava de apresentar de forma 

elogiosa as ações de Carlos Lacerda, enquanto as ações de Brizola eram pintadas segundo 

as mais fortes amostras do anticomunismo. 

Ainda em 1963, outro assunto que tirou o sono dos anticomunistas foi as 

“Reformas de Base” propostas pelo governo Goulart. A opinião anticomunista tinha 

muito que falar sobre as reformas e o Folha do Norte foi mais um veículo de divulgação 

dessas informações, procurando a cada parágrafo associar as propostas do governo 

Goulart à suposta “infiltração” comunista que estava acontecendo no país. Segundo 

Motta, havia desde a renúncia de Jânio Quadros , em agosto de 1961, “o temor de que a 

ascensão de Goulart ao poder pudesse significar o fortalecimento dos comunistas (...)” 118 

e ao longo de seu governo grande parte das críticas foram pautadas em argumentos 

anticomunistas. 

O tema das Reformas de Base se tornou frequente no Folha do Norte a partir da 

segunda metade de 1963. Nas edições analisadas desse ano foram encontrados cinco 

textos119 que tratam especificamente dessa questão, além de menções à temática em outras 

colunas. Os textos buscam apresentar à população feirense, segundo a visão do jornal e 

de seus colaboradores, o que são as reformas propostas pelo governo Goulart e suas 

implicações. O assunto das reformas de base foram uma constante nas edições do Folha 

do Norte, no texto “As Reformas e seus reformadores” o assunto surge não como uma 

                                                           
116 Idem. 
117 Ibidem, p. 250. 
118 Ibidem, p. 236. 
119 “As Reformas e seus reformadores”. Folha do Norte, Feira de Santana. Ano 54, nº 2828. P. 1. 6 jul. 

1963. “Mito e Reformas de Base”. Folha do Norte, Feira de Santana. Ano 54, nº 2832. P. 1.3 ago. 1963. 

“Os Parasitas”. Folha do Norte, Feira de Santana. Ano 54, nº 2832. P. 1. 13 ago. 1963. “O Fetichismo das 

Reformas”. Folha do Norte, Feira de Santana. Ano 54, nº 2834. P. 2. 17 ago. 1963. “O inventor das 

Reformas”. Folha do Norte, Feira de Santana. Ano 54, nº 2834. P. 1. 17 ago. 1963. “Por trás das Reformas”. 

Folha do Norte, Feira de Santana. Ano 54, nº 2838. P. 1. 14 set. 1963. 
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tentativa de elucidar para a população as propostas, mas de criticar os “reformadores”. 

Sem citar nomes específicos, o texto associa as reformas de base a “propósitos de 

politiqueiros insaciáveis”, “artistas inteligentes e hábeis”, que querem enganar as pessoas 

da nação brasileira que “anseiam por uma orientação segura diante do momento 

nacional”: 

 

A esta altura o leitor estará julgando-me ‘um reacionário, um anti-reformista’. 

Aparentemente é razoável. A verdade, porém, é que sou reformista, adepto 

ardoroso da reforma. Não da reforma fantasiosa e dramática que se prega, não 

daquela que tanto falam e nada dizem; não daquela que antes executada já se 

transformou em poderoso instrumento demagógico; não daquela que somente os 

seus pregadores conhecem; não daquela reforma que muda as leis e não os 

corruptos cumpridores delas. Desta forma sou peremptoriamente contra. Sou 

adepto sim, de uma reforma de base moral, que primeiro dê vergonha e pureza 

de caráter aos gananciosos do poder, revestindo-os de respeito e moralidade nas 

ações político-administrativas. Uma reforma realista e anti-demagógica da 

personalidade do político brasileiro, que o faça olha com humanidade para os 

angustiantes problemas do povo, sem iludi-lo ou explorá-lo. Esta sim é a reforma 

de base que o povo anseia; 120 

 

A leitura do trecho deixa mostra que o autor não é a favor da manutenção da ordem 

nacional da forma que ela está apresentada, mas também não é favorável às reformas 

propostas pelo governo Goulart.  Nesse momento, o governo Goulart se encontrava em 

dificuldades, segundo Motta: “a crescente deterioração do quadro político e econômico, 

ao longo de 1963, colocou Goulart em posição muito difícil”,121 e num momento em que 

“a polarização inviabilizou as negociações para a aprovação das ‘reformas de base’ no 

Congresso”, “os setores centristas e anticomunistas aumentavam sua desconfiança em 

relação a Jango (...)”122. 

Essa desconfiança em relação ao governo Goulart fica exposta nesse trecho: 

“Olhai povo brasileiro, para o passado político dos supostos reformadores da estrutura 

política nacional. Atentai para as intenções subjetivas dos que pregam a revolução.” Pelo 

posicionamento apresentado pelo jornal ao longo das análises, podemos pelo menos 

suspeitar que as “intenções subjetivas” mencionadas pelo autor tenham alguma relação 

com um possível alinhamento do governo Goulart com o comunismo, mesmo que durante 

grande parte do seu governo, Goulart tenha tentado manter uma “política 

‘equilibrista’”.123 

                                                           
120 “As Reformas e seus reformadores”. Folha do Norte, Feira de Santana. Ano 54, nº 2828. P. 1. 6 jul. 

1963. 
121 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. op.cit. p. 257. 
122 Ibidem, p.257. 
123 Idem. 
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Em setembro de 1963, as Reformas de Base também se tornam motivo de 

preocupação dos redatores do Folha do Norte, numa mesma página temos os seguintes 

títulos: “A Mistificação da Legalidade” e “O Fetichismos das Reformas”. O primeiro faz 

uma dura crítica ao governo que tenta “cobrir a face da Revolução com máscara da 

legalidade”, de forma que o governo aparece ao leitor como um colaborador de “um 

movimento nitidamente inspirado pelo imperialismo soviético”. É possível a partir daí 

perceber o acirramento das tensões que estavam ocorrendo na política brasileira. Segundo 

Motta: “a relativa trégua observada nos primeiros meses de 1963 foi rompida e a 

campanha contra o comunismo adquiriu tonalidades cada vez mais fortes”.  Os 

anticomunistas apontavam, principalmente através da imprensa, que a presença 

comunista chegava até mesmo ao governo federal.  

A crítica feita pelo artigo mencionado anteriormente reúne vários elementos das 

ideologia anticomunista brasileira, crítica aos membros da Igreja que se encaminham com 

posicionamentos mais voltados a políticas sociais: “mais uma vez ouvem-se certos 

sacerdotes pregarem a baderna ao lado dos comunistas ou conclamarem os cristãos a que 

se unam “ombro a ombro” com os discípulos de Marx”; utiliza também Cuba como 

recurso ao afirmar ao que “mais uma vez aponta-se o exemplo de Cuba como o caminho 

dos povos da América Latina, na luta pela emancipação social e econômica, pretendendo-

se que todos os que combatem Fidel Castro sejam dóceis servos do capitalismo ianque e 

reacionários incapazes de compreender os novos tempos”. A ideia central foi criticar o 

posicionamento do governo Goulart, pois havia medo em relação ao direcionamento do 

governo, e todas as armas disponíveis, todos os argumentos possíveis seriam utilizados 

na tentativa de minar perante a opinião pública as propostas governamentais e suas ações 

de forma geral. 

Ao final de 1963, a situação da política nacional brasileira estava chegando a 

patamares alarmantes para a direita conversadora e até mesmo os grupos de “centro”. A 

imprensa então cumpria seu papel de alardear a propaganda anticomunista a todo o tempo. 

Diariamente, a grande imprensa passou a bombardear a população com matérias 

que lançavam mão da ideologia anticomunista, intensificando campanha que os setores 

direitistas já haviam desenvolvendo há algum tempo. No final de 1963, pode-se dizer, os 

setores conversadores e centristas, juntamente com a direita, estavam unidos e 

mobilizados contra a esquerda, e intensificaram a campanha para insuflar o temor 

anticomunista no meio da sociedade.  
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Esse quadro de tensão vai repercutir diretamente em Feira de Santana e nas críticas 

à administração municipal feita pelo Folha do Norte. O jornal que já era um assíduo 

crítico da administração de Francisco Pinto vai alinhar suas críticas com as tensões de 

ordem nacional, ao atacar o comunismo, a intenção era limar os adversários políticos que 

se colocam no campo oposto aos conversadores. O prefeito e suas ações na administração 

de Feira de Santana vão ser associados aos principais temores anticomunistas e, à medida 

que a situação avançava na política nacional, o movimento anticomunista em Feira de 

Santana avançava em sincronia, e os eventos que vão levar a saída de Francisco Pinto do 

executivo municipal se alinharam diretamente com os acontecimentos nacionais.  

O Folha do Norte mais uma vez tem muito a dizer, e o próximo tópico dessa 

pesquisa se preocupara justamente com esse assunto, através dele buscaremos observar 

de que forma as visões anticomunistas em Feira de Santana foram moldadas à crise do 

governo Goulart e à própria situação da administração municipal, bem como a forma 

através da qual a bandeira anticomunista foi levantada em Feira de Santana após o Golpe 

Militar e como o anticomunista Folha do Norte  apresentou para a população feirense 

esses eventos.  

 

2.3. O olhar anticomunistas do Folha do Norte sobre o golpe civil-militar em Feira de 

Santana. 

Com a crescente tensão em relação ao governo Goulart em 1963, notícias com um 

forte caráter conservador são uma presença garantida nas edições do Folha do Norte da 

segunda metade desse ano. Uma delas chamou a atenção por mostrar como o alinhamento 

das forças anticomunistas no Brasil se fortaleceu à medida que a crise em torno do 

governo Goulart ganhava força. A matéria chama atenção pelo fato do jornal sair em 

defesa de uma das “entidades mais importantes e influentes do período, que desempenhou 

o papel de induzir a estruturação de novos grupos anticomunistas”124 no Brasil – o IBAD 

(Instituto Brasileiro da Ação Democrática).  

Na primeira página do jornal, e com o título “Ao povo e as autoridades da Feira 

de Santana”125, o texto trata de defender o IBAD, que segundo o jornal havia tido suas 

atividades suspensas por ordem do  poder Executivo brasileiro. Segundo Motta:  

 

                                                           
124 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. op.cit. p. 240. 
125 “Ao Povo e as Autoridades da Feira de Santana”. Folha do Norte, Feira de Santana. Ano 54, nº 2838. 

P. 1. 14 set. 1963. 
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A atuação da entidade despertou a atenção dos contemporâneos pois havia fortes 

indícios de envolvimento com organizações estrangeiras. Um dos elementos a 

causar maior espécie era a visível riqueza do IBAD. [...] A participação da 

organização na campanha eleitoral de 1962 levantou ainda maior suspeita, pois 

foram gastos alguns milhões de dólares no financiamento a candidatos 

anticomunistas. Preocupados, os grupos progressistas conseguiram criar uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito, no Congresso, para investigar o IBAD. 

Como os dirigentes responsáveis não conseguiram explicar a origem do dinheiro, 

consolidaram-se as suspeitas de que o IBAD era sustentado por grupos 

estrangeiros. Os resultados da CPI não foram conclusivos, já que muitos 

parlamentares conservadores tentaram bloquear os trabalhos. Mas a entidade foi 

fechada mesmo assim, por meio de Decreto baixado pelo presidente Goulart.126  

 

Para o Folha do Norte as ações do governo em relação ao IBAD foram de caráter 

“ditatorial”, para o leitor feirense antes de chegarem as informações sobre as ações 

tomadas pelo governo em relação à instituição, chegam, através do texto, informações 

sobre os benefícios que proporcionava à população feirense, como a existência de um 

“posto médico dentário” na cidade, que agora se encontrava fechado. Para o leitor do 

Folha do Norte, o IBAD era um “órgão de defesa da democracia, contra o comunismo e 

contra esse governo demagógico e subversivo, que pretende afundar esse país num mar 

de sangue”127.  

É interessante notar que a defesa do IBAD se faz através de uma associação entre 

governo Goulart e comunismo e na disputa pelo conceito de democracia, muito forte entre 

as principais visões do anticomunismo brasileiro. A propagação deste ideário se fez ao se 

desacreditar na própria legalidade das ações governamentais e ao apresentar as ações do 

presidente como ditatoriais, de forma que defender a democracia significa ir contra “a 

intervenção estatal”, quando era conveniente, é claro.  

Essa reportagem serve de exemplo para a presença de uma importante matriz do 

anticomunismo brasileiro, a do liberalismo. O anticomunismo liberal e liberal-

democrático brasileiro assume características próprias segundo a necessidade do 

momento, para Motta, ele:  

  

(...) não primou nem pela pujança, nem pela coerência. Predominou uma retórica 

liberal pouco preocupada com as práticas democráticas, mas afinada com a 

afirmação da liberdade no sentido negativo que positivo, em outras palavras, 

enfatizava-se a luta contra o intervencionismo estatal e relegava-se para segundo 

plano a questão da participação política.128  

 

                                                           
126 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. op.cit. p. 242. 

 
127 “Ao Povo e as Autoridades da Feira de Santana”. Folha do Norte, Feira de Santana. Ano 54, nº 2838. 

P. 1. 14 set. 1963. 
128 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. op.cit. p. 38. 
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Essa característica do anticomunismo brasileiro pode ser notada em outros 

momentos no jornal, a exemplo de quando eram noticiadas as ações que visavam a 

ampliação da participação popular na política em Feira de Santana. Nesse momento, o 

posicionamento do jornal era de duras críticas. Um caso é emblemático para essa situação 

e aparece melhor apresentado no trabalho de Carvalho:  

 

Um momento em particular evidenciou que a cidade vivia uma nova participação 

política popular. Em 29 de novembro de 1963, estudantes e trabalhadores 

ocuparam a Câmara, num protesto motivado pela necessidade da construção de 

mais uma escola de ensino secundário. A população em protesto quebrou os 

móveis da Câmara e a sessão foi suspensa. Foi o primeiro registro encontrado 

por este pesquisador sobre o acompanhamento e intervenção de uma sessão da 

Câmara Municipal, por sujeitos que não detinham mandatos públicos, o que 

demonstra a ocupação de novos espaços por novos sujeitos e novas formas de 

manifestação e pressão popular. O protesto causou a perseguição à gestão do 

prefeito, Pinto foi acusado de ser um dos líderes do protesto, Hugo Silva chegou 

a afirmar que “sempre previu” que isso aconteceria e, que “foi apenas o início 

do que pode acontecer”, disse que chegaram a ele comentários de que a prefeitura 

mantinha um arsenal sob seu controle.129  

 

O caso descrito acima mostra que quando a questão é a participação política 

popular, a tradição anticomunista liberal e liberal-democrática brasileira se molda de 

acordo com sua conveniência. Quando a intervenção do Estado não se comporta da forma 

esperada, as ações são taxadas de antidemocráticas; mas quando o povo busca ampliar 

sua participação popular na política, a democracia sai de cena para do lugar a ações de 

“comunistas” e “subversivos”.  

 

Especialmente nos anos que precederam o golpe de 1964, os anticomunistas 

exploraram bastante o argumento, procurando estabelecer uma contraposição 

entre democracia versus comunismo. [...] A democracia que tão sofregamente se 

pretendia proteger não tinha conteúdo, seu sentido era vago. Não se tratava de 

afirmar a participação popular em contraposição ao autoritarismo, mas de opor 

a ordem à “ameaça revolucionária”. No fundo, democrata significava 

simplesmente o oposto de comunista, quer dizer, anticomunista, o que era uma 

licenciosidade conceitual muito conveniente, pois permitia usar o simpático 

adjetivo para designar grupos que nada tinham de democráticos.130  

 

Desde o início da administração de Francisco Pinto em Feira de Santana que o 

Folha do Norte não poupa espaço em suas páginas para criticar sua administração. 

Enquanto periódico diretamente vinculado à UDN feirense, o jornal buscava a todo o 

tempo apresentar para a sociedade feirense as questões mais preocupantes, segundo sua 

perspectiva, dos problemas de ordem local, nacional e internacional. 

                                                           
129 CARVALHO, Diego. O futuro do presente: uma cidade para o progresso ou um progresso para a cidade 

de Feira de Santana em João Durval Carneiro (1967-1971). 2011. 122 f. Dissertação (Mestrado em História) 

Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana 2011. p.47. 
130 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. op.cit. p. 40. 
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Ao buscarmos as visões anticomunistas no jornal para a pesquisa, foi impossível 

não perceber que em todas as edições analisadas tratavam da política municipal. Nas 

edições de 1961 o foco foi na administração de Arnold Silva, sobre a qual não são 

poupados elogios; em 1962 os embates pelo executivo municipal entram em cena, e com 

a vitória do candidato da oposição, o jornal percorre o ano de 1963 com críticas feitas à 

administração do novo prefeito. Portanto, não foi surpresa alguma encontrar o início de 

1964 tratando da crise do governo Goulart segundo a lógica da UDN e da ideologia 

anticomunista.  

O Folha do Norte começa o ano de 1964 em pleno dia 04 de janeiro com um texto 

que já dá sinais do que se deve esperar para o restante do ano, o título do mesmo é: “ O 

Comunismo”.131 O texto se preocupa com os jovens e faz referências ao evento de 29 de 

novembro de 1963, em que trabalhadores e estudantes ocuparam a Câmara de Vereadores 

e faz  chama a atenção para a situação “ideológica  dos nossos estudantes”. Para o autor, 

os estudantes que agiram em novembro de 1963 foram guiados e estavam “sob o controle 

de uma inspiração vermelha” e deviam ser orientados e alertados sobre os malefícios do 

comunismo. A fim de  expor alguns dos problemas dessa ideologia, o autor chega a 

compara-la com o nazismo, que “roubam do homem seus direitos naturais, entregando-

os ou subjugando-os ao estado como, a cassação do livre pensamento que corrói 

moralmente a dignidade humana”132.  

O início de 1964 decorre com o acirramento das tensões na política e vamos nos 

aproximando cada fez mais do fatídico 31 de março/1º de abril 1964, sobre isso, é preciso 

elucidar que a ideia aqui não é analisar o golpe civil militar, mas sim apontar como as 

visões anticomunistas sobre a crise são apresentadas pelo Folha do Norte,  como seus 

elementos aparecem nas notícias sobre a derrubada de Goulart e de Francisco Pinto, e 

para finalizar, como essa argumentação é utilizada no sentido de legitimar o golpe, pois 

ao longo de 1964 a “vitória da democracia” é amplamente propagada pelo Folha do Norte, 

de forma que ainda podemos perceber nesse período a utilização da ideologia 

anticomunista auxiliando a consolidação do novo regime.  

Em 21 de março de 1964, o Folha do Norte trouxe em sua primeira página a 

seguinte frase: “ O povo está marchando”. Esse foi o título de um texto do jornal que 

tratava diretamente das primeiras Marchas da Família com Deus pela Liberdade. O texto 

é bastante elogioso com esses eventos, enfatizando a realização das primeiras marchas e 

                                                           
131 “O Comunismo”. Folha do Norte, Feira de Santana. Ano 55, nº 2855. P. 1. 04 jan. 1964. 
132 “O Comunismo”. Folha do Norte, Feira de Santana. Ano 55, nº 2855. P. 1. 04 jan. 1964. 
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manifestações anti-Goulart em São Paulo e Minas Gerais. Segundo Motta, a “Marcha da 

Família com Deus pela Liberdade” foi o “desdobramento mais importante da reação ao 

comício [da Central do Brasil]”133. 

Num contexto de fortes tensões políticas, o governo Goulart “preparou a 

realização de um grande comício, um ato político cujo sentido era lançar a ofensiva 

pública a favor da realização das reformas de base”. A ideia era lutar pelo programa 

reformista e mostrar para os antirreformistas que Goulart e seus partidários estavam 

dispostos a seguir em frente com o programa, mesmo diante da forte reação dos grupos 

contrários. 

 

O comício da Central provocou a consolidação das mobilizações anticomunistas 

e anti-Goulart, cujo movimento convergente se completou. Setores sociais, que 

até então se mantinham em expectativa, alguns inclusive simpáticos  à pregação 

reformista, alinharam-se ao lado da direita e dos conversadores, sob a bandeira 

do anticomunismo. O processo de formação da “união sagrada” contra o 

comunismo se consumou, reunindo as elites empresariais, militares, religiosas e 

as “classes médias”, todos amedrontados ante a possibilidade de uma suposta 

ruptura revolucionária.134  

 

A reação do Folha do Norte  foi de alinhamento total com a “união sagrada”, o 

temor de uma tomada de poder por parte da esquerda foi propagado com intensidade , 

assim o jornal alerta: “o povo brasileiro, homens e mulheres, não permitirá que instale 

neste País, de tão caras e tão profundas tradições cristãs e pacifistas, um regime de 

dissensões, de ódio e de violência”.135 Esse pequeno trecho demonstra a utilização de 

alguns argumentos anticomunistas interessantes, primeiro chamam a atenção para a 

tradição cristã da sociedade brasileira. É interessante notar que nos momentos de 

acirramento das tensões o anticomunismo católico se torna quase que um anticomunismo 

ecumênico, segundo Motta: “a postura ecumênica fortalecia a imagem de que o repúdio 

ao comunismo era um sentimento universal e não um atributo de um único grupo”136. 

Depois, as clássicas associações do comunismo com uma violência que promovem a 

discórdia na sociedade são chamadas para reforçar a crítica.   

Outro aspecto do texto é o reforço à ideia anticomunista de que o Brasil estava 

vivendo um processo de infiltração estrangeira, o repúdio a agentes externos interferindo 

na política nacional era enorme, especialmente se esses fossem “agentes de Moscou”: “O 

Brasil está unido. O Brasil está coeso. Não deixará que elementos estranhos interfiram 

                                                           
133 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. op.cit. p. 256. 
134 Ibidem, p.264. 
135 “O povo está marchando”. Folha do Norte, Feira de Santana. Ano 55, nº 2865. P. 1. 21 mar. 1964. 
136 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. op.cit. p. 246. 
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em seus problemas. Não permitirá que regimes externos tomem conta de sua terra e 

infelicitem seus filhos”137. É interessante acrescentar que quando a influência, a “ajuda” 

era norte-americana não existia problema com a infiltração estrangeira, visto que os 

americanos eram aliados na luta contra “comunização” que supostamente o país estava 

sofrendo. 

Ainda nessa mesma edição o jornal coloca em destaque as opiniões de Carlos 

Lacerda, membro forte da UDN e talvez um dos maiores representantes do 

anticomunismo no período. São três pequenos textos, cada um emitindo a opinião de 

Lacerda sobre uma temática: primeiro sobre a situação econômica do país, o segundo 

sobre as reformas de base e o último exaltando as qualidades do governador da 

Guanabara. Segundo Motta, “a esta altura dos acontecimentos já havia, no interior da 

coalizão anticomunista, uma forte disposição favorável à derrubada do Presidente” 138, 

então é provável que Lacerda já despontasse nesse momento como candidato da UDN 

numa nova eleição para presidente, sobre isso é curioso notar que nas edições mais 

próximas ao final do ano de 1964 o Folha do Norte, que apoiou totalmente o golpe, ainda 

buscava apresentar Lacerda como a melhor alternativa para o Brasil. Assim, saíram em 

algumas edições a seguinte mensagem: “Lacerda ainda é a solução”. 

As tensões na política nacional chegaram a seu limite máximo e a derrubada de 

Goulart, que parecia estar quase que programada, ocorreu como consequência de uma 

série de eventos e toda uma articulação da oposição. Segundo Benevides:  

 

Os acontecimentos se precipitam: o comício de 13 de março, quando Goulart 

anuncia as reformas (sobretudo desapropriação de terra e encampação de 

refinarias particulares); a rebelião dos marinheiros; as “Marchas da Família com 

Deus pela Liberdade”; a festa dos Sargentos no Automóvel Club, etc. 

Considerem-se dois fatores como especialmente relevantes para o desfecho da 

armada vitoriosa a 31 de março: a evidência concreta da quebra da disciplina e 

da hierarquia nas Forças Armadas, com a complacência do governo; a profunda 

ameaça aos interesses econômicos das classes dominantes, com a promessa das 

reformas e a efervescência crescente dos movimentos sindicais”.139  

 

O fim do governo Goulart repercute diretamente na política feirense, a edição de 

4 de abril de 1964 do Folha do Norte é emblemática e caracterizada pela utilização de um 

amplo espectro de argumentos da ideologia anticomunista brasileira. Aqui cabe ainda 

ressaltar que:  

 

                                                           
137 “O povo está marchando”. Folha do Norte, Feira de Santana. Ano 55, nº 2865. P. 1. 21 mar. 1964. 
138 Ibidem, p.268. 
139 BENEVIDES, Maria Victoria. A União Democrática Nacional. In: FLEISHER, David V. Os partidos 

políticos no Brasil. Brasília: EDUNB, 1981, p. 127. 
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O movimento político-militar que eclodiu em 31 de março foi provocado, 

segundos os participantes e apoiadores, por uma reação contra o comunismo. 

Analisando algumas falas emitidas no momento da deflagração e, em seguida, 

nos discursos da vitória, não há dúvida de que o anticomunismo se constituiu no 

argumento central do golpe.140  

 

As falas da primeira edição do Folha do Norte pós-golpe caracterizavam muito 

bem essa ideia, as reportagens141 detalhavam a suposta “intenção [de Francisco Pinto] em 

resistir ao golpe de estado”142, em um dos textos. Sob o título “ Comunistas estavam 

armados e preparavam chacina”,143 são apontadas a existência de centenas de armas  na 

pose dos comunistas e destinadas a colaborar com a promoção do caos na cidade, além 

de “uma bomba de alto poder explosivo”, que, segundo informações do jornal, era 

semelhante “às que foram apreendidas em poder dos agentes da China Comunista, no Rio 

de Janeiro”.  

Além dessas, outras notícias bastante auspiciosas compõe essa edição, como o 

fechamento da Gazeta do Povo, periódico rival do Folha do Norte: “O mencionado 

semanária era órgão oficial do governo comunista do Sr. Francisco Pinto, e fazia 

campanha revolucionária”.144 Ou ainda, o encerramento forçado das atividades da Rádio 

Cultura: “Enquanto os soldados da Democracia arriscavam a vida pela Liberdade do povo 

brasileiro, a ‘Rádio Cultura’ durante todo o dia 1º do corrente esteve em cadeia com a 

estação comunista do Rio de Janeiro, a Radio Mayrink Viega, que era o quartel general 

de Leonel Brizola, retransmitindo a propaganda antibrasileira dos traidores da Pátria”145. 

O tom era inflamado e o jornal comemorava jubiloso a “vitória da democracia”, a 

expulsão dos “traidores do Brasil” e principalmente a saída de Francisco Pinto do 

executivo municipal, que viria a ser substituído posteriormente por Joselito Amorim146. 

A nota do presidente da Câmara de Vereadores, o senhor Joselito Amorim, que 

saiu também nessa primeira edição, consegue compilar de forma interessante a utilização 

da argumentação anticomunista na época, primeiro ele chama atenção para ascensão de 

um “Brasil Democrático”, numa apropriação da ideia de democracia que é utilizada de 

                                                           
140 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. op.cit. p. 271. 
141 “Prefeito levanta barricadas contra as Fôrcas da Democracia”. Folha do Norte, Feira de Santana. Ano 

55, nº 2867. P. 1. 4 abr. 1964. 
142 CAMPOS, Ricardo da Silva. op.cit. p. 45. 
143 “Comunistas estavam armados e preparavam chacina”. Folha do Norte, Feira de Santana. Ano 55, nº 

2867. P. 1. 4 abr. 1964. 
144“ Fechada a Gazeta do Povo”. Folha do Norte, Feira de Santana. Ano 55, nº 2867. P. 1. 4 abr. 1964. 
145 “Saí do ar a Rádio Cultura”. Folha do Norte, Feira de Santana. Ano 55, nº 2867. P. 1. 4 abr. 1964. 
146 CARVALHO, Diego. O futuro do presente: uma cidade para o progresso ou um progresso para a 

cidade de Feira de Santana em João Durval Carneiro (1967-1971). 2011. 122 f. Dissertação (Mestrado em 

História) Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana 2011. 
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acordo com conveniência. Logo em seguida ele afirma que o Brasil está “livre de forças 

externas”, mais um argumento, o da infiltração comunista, aparece em cena, aqui todos 

os inimigos externos que vinham sendo combatidos pelos anticomunistas (agentes de 

Moscou, o regime “fidelista”, agentes da China e etc.) são finalmente eliminados e o 

futuro é promissor, principalmente agora que até mesmo as ameaças internas foram 

combatidas: 

 

Na qualidade de Presidente da Câmara Municipal tudo fizemos para que o País 

não fosse entregue aos comunistas. Lutamos, agora, como no passado, quando 

impedimos a aprovação do Orçamento Municipal, onde as verbas dos hospitais 

e instituições de caridade eram desviadas para fins comunistas. Sofremos a 

depredação da Câmara Municipal pelos comunistas. Sofremos a supressão dos 

pagamentos dos nossos subsídios. Sofremos ofensas comunistas. Sofremos até 

ameaças de morte.147 

  

O “golpe” final contra o comunista havia sido dado, mas “a luta não terminou”. 

Joselito Amorim encerrou seu texto pedindo que a sociedade feirense ficasse em vigília, 

“pois o inimigo – o  comunismo – ainda nos ronda”, e conclui: “Feirenses, libertai-vos do 

comunismo”. A ideia agora era consolidar o fim do governo Goulart para que fossem 

dados os próximos passos, devia-se evitar o retorno de Goulart e no caso de Feira de 

Santana o retorno de Francisco Pinto. Em “A luta não terminou”148  a vitória “ das forças 

democráticas” são dependentes ainda da vigilância da população, “os traidores 

comunistas continuam agindo”, “a organização vermelha, amparada por potências 

estrangeiras e pelo poder público, é por demais poderosa para ser desbaratada em poucos 

dias”. 

O trecho acima mostra que era preciso apresentar um inimigo que equivalesse às 

ações tomadas para combatê-lo, os rumos seriam definidos justamente na legitimação das 

decisões tomadas para pôr fim ao governo Goulart e na consonância da sociedade com 

essas ideias, e mais uma vez a imprensa aparece cumprindo seu papel. Ainda, é preciso 

deixar claro que, apesar de o anticomunismo ter sido argumento aglutinador da sociedade 

pela derrubada do governo Goulart, o mesmo não tinha como objetivo inicial o fim do 

seu governo. Segundo Motta: 

 

O temor ao comunismo foi o “cimento” da mobilização anti-Goulart, o elemento 

que propiciou a unificação de setores heterogêneos numa frente favorável à 

derrubada do Presidente. O objetivo principal não era dar um golpe, mas 

combater os comunistas. O recurso à solução autoritária era um meio para 

eliminar a “ameaça comunista” e não um fim. Parcelas mais conservadoras da e 

radicais da “frente anticomunista”, certamente, desejavam o autoritarismo em 

                                                           
147 “Nota do Presidente da Câmara”. Folha do Norte, Feira de Santana. Ano 55, nº 2867. P. 1. 4 abr. 1964. 
148“A Luta não terminou”. Folha do Norte, Feira de Santana. Ano 55, nº 2867. P. 1. 4 abr. 1964. 



61 

 

 

sim, enquanto alguns agentes recusavam qualquer alteração na ordem social e 

econômica. [...] Nosso argumento, portanto, é que os líderes do golpe de 1964 

não estavam usando o anticomunismo como fachada para justificar suas ações. 

O temor expressado por eles durante a crise era efetivo. Tal interpretação não 

implica desconsiderar a existência de manipulações. [...] Foi construída uma 

imagem deturpada da situação política, colocando os comunistas numa posição 

de força muito maior que a real. 149 

 

Em Feira de Santana é possível perceber que a coisa não foi muito diferente 

daquele que apresentado pelo quadro nacional, segundo Campos, a partir da versão do 

Folha do Norte havia em Feira uma articulação maior dos comunistas,  

 

o plano dos ‘comunistas’ estavam sendo planejado há algum tempo, inclusive 

com conexões internacionais [...]. Além disso, segundo o jornal havia uma lista 

de pessoas que deveriam ser assassinadas cruelmente pelos “comunistas 

feirenses”. O que dá uma impressão de que dentro de Feira de Santana existia 

uma ameaça comunistas, que tinha o objetivo de fornecer bases para um Golpe 

de Estado que partiria da esquerda brasileira, dos comunistas principalmente.150 

 

Os meses seguintes revelam a conformidade do periódico com os acontecimentos, 

que favoreceram seus membros, e a tentativa de levar essa conformidade para população 

feirense, que foi bombardeada com informações sobre o caos que foi evitado com a 

derrubada de Goulart. A população feirense organizou até mesmo sua versão das 

“marchas” que foram noticiadas pelo Folha do Norte como a mais pura encenação da 

vitória dos “ideais democráticos”. A partir daí o jornal foi inundado com reportagens 

sobre os temores do comunismo e outra sobre como “a família feirense” está “livre do 

espectro do comunismo”.  

A eliminação completa da “ameaça vermelha” se concretizou em Feira de Santana 

com a ascensão de Joselito Amorim ao executivo municipal. A partir desse momento, o 

jornal se tornou praticamente um noticiário das ações do novo prefeito, as matérias agora 

tratavam das obras inauguradas151, sobre o crescimento da receita da prefeitura após a 

“Revolução”152 e sobre os “Atos Oficiais” da Prefeitura Municipal153. Aqui fica evidente 

a intenção da UDN feirense de se consolidar no poder, utilizando como ferramenta 

constantes comparações com a administração anterior e os malefícios causados pela 

mesma a Feira de Santana. 

                                                           
149 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. op.cit. p. 276. 
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153 “Prefeitura Municipal- Atos Oficiais”. Folha do Norte, Feira de Santana. Ano 55, nº 2875. P. 1. 30 

mai. 1964. 



62 

 

 

A UDN feirense parecia ter concretizado todos os seus objetivos e as páginas do 

Folha do Norte são exemplo disso, entretanto, ainda haviam alguns anseios a serem 

atendidos. Apesar do apoio dado ao golpe e ao governo militar que se estabeleceu, o Folha 

do Norte apontava um pouco das intenções desse partido: com o slogan “ Lacerda ainda 

é a solução” nas páginas do jornal, a UDN feirense expressava o desejo do partido de 

reestabelecer o curso político voltado para novas eleições e tinha na figura de Lacerda seu 

principal candidato. Mas os militares já estavam pegando gosto pelo poder e “menos de 

dois anos após a vitória, a UDN seria extinta, juntamente com os demais partidos” como 

exigência do processo revolucionário” pelo Ato Institucional nº2”.154 

“A esta altura já era tarde para arrependimentos, se é que alguém cogitou isso. 

Pela segunda vez na história republicana a ordem institucional foi quebrada sob o 

argumento da necessidade de combater o comunismo”.155 Nesse sentido, o caso do Folha 

do Norte  é exemplar, pois  através desse é possível perceber as principais faces do 

anticomunismo brasileiro, bem como a maneira como essa ideologia foi utilizada como 

elemento aglutinador da sociedade nos preâmbulos do golpe de 1964, na própria 

construção do golpe e na consolidação do regime que se segue a ele.  

 

 

                                                           
154 BENEVIDES, Maria Victoria. op.cit. p.126 
155 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. op.cit. p. 278. 



 

CONCLUSÃO 

 

Vivemos hoje em nosso país uma experiência que parecer ter buscado suas 

referências em 1964, o pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff já foi 

aprovado pela Câmara dos Deputados, numa votação polêmica e seguiu para o Senado, 

onde foi aprovado. Falas como a do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ)156 – que 

afirmou o seguinte na votação: “Perderam em 64 , perderam em 2016. Pela família e 

pela inocência das crianças em sala de aula, que o PT nunca teve, contra o comunismo, 

pela liberdade, contra o foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto 

Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff” – assustam e trazem o temor de que 

retornemos a uma época de trevas da nossa história.  

Pensando nisso, é preciso revisitar mais uma vez o passado para através dele 

compreender o presente em que vivemos. É incrivelmente perturbador ligar a televisão 

hoje e assistir à nova/velha mídia golpista “cuspir” na nossa cara argumentos falaciosos 

que já foram usados para legitimar o golpe de 1964 e o cerceamento das liberdades do 

povo brasileiro durante 21 anos. 

É na tentativa de compreender como se deu a utilização da ideologia 

anticomunista no início da década de 1960 em Feira de Santana, que tentamos de alguma 

forma entender como essas ideias se enraizaram na sociedade brasileira e buscam até hoje 

sobreviver. Assim voltamos a um período de fortes tensões na política nacional e através 

da análise das edições do Folha do Norte conseguimos explanar algumas das questões 

levantadas pela pesquisa.  

As análises permitem concluir que o Folha do Norte, apesar de veículo de 

divulgação da UDN feirense trazia em si uma tradição anticomunista anterior, própria de 

uma parcela da sociedade brasileira. As notícias anticomunistas do periódico iam além da 

divulgação do projeto da UDN, trazendo para si o papel de ser veículo propagador da 

defesa de ideias que repudiavam qualquer aproximação com o comunismo, buscando no 

arcabouço já consolidado das falas anticomunistas as ferramentas necessárias para 

levantar a bandeira do anticomunismo naquele momento especifico. 
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E esse momento especifico pedia, além de instrumentos propagadores do 

anticomunismo, uma força capaz de justificar e consolidar as ações tomadas em 1964, 

com isso não se afirma que a bandeira anticomunista “foi mero pretexto, simples 

‘indústria’ explorada para fins diversos propalados no discurso. O ‘perigo comunista’ era 

considerado real por setores expressivos, geralmente situados no topo da estrutura 

social”157, portanto, deveriam ser combatidos com veemência, e foi isso que o Folha do 

Norte fez.  

 

 

                                                           
157 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. op.cit. p. XXII. 
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