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RESUMO
Este artigo analisa relações sociais e perspectivas políticas tecidas entre as redações do jornal tradicional
de Feira de Santana, a Folha do Norte, e os jornais elaborados por estudantes feirenses intitulados o
Santanópolis e O Coruja entre as décadas de 1940 e 1960. O eixo central da argumentação será o de
estabelecer os vínculos que uniam os dois agrupamentos jornalísticos. Um formado por alunos do Ginásio
Santanópolis e o outro integrado por membros orgânicos da União Democrática Nacional (UDN). A ideia
é relacionar que ambos compartilharam da visão política udenista, ao apoiar candidatos, através de
propagandas e de textos apologéticos que traziam um posicionamento político, apesar de propalada
pretensão de serem veículos de comunicação imparciais. Os laços de dependência se forjaram quando
esse grupo de estudantes decidiu fundar um periódico que circulasse em toda a cidade. No entanto, os
jovens para superarem a carência de infraestrutura e viabilizarem o semanário como impresso de grande
circulação optaram pela utilização das oficinas da Folha do Norte. Isso se concretizou pelas ligações de
parentesco que possuíam com os donos da Folha do Norte e por comungarem da mesma bandeira
política. Nesse sentido o texto analisará como setores da UDN feirense se organizaram utilizando a
imprensa como uma tática política vital para a propaganda do partido, divulgação de ideias e cooptação
de novos quadros.
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A escassez de votos e o jornal como meio de propaganda política partidária.
A partir de 1945, com o fim da Era Vargas, tornou-se cada vez mais livre a
manifestação de pensamento e opinião através de jornais, revistas e outros meios de
comunicação que começavam a se multiplicar pelo país. Em Feira de Santana, entre
1946 e 1964, além da continuidade de experiências jornalísticas como a do jornal Folha
do Norte, iniciada em 1909, jovens estudantes feirenses fundaram jornais como O
Coruja e o Santanópolis com o intuito de divulgarem noticias sobre a cidade,
expressarem suas visões de mundo, produções poéticas e posições políticas.
Os meios de comunicação, sobretudo o jornal, ao longo desse período tiveram
papel relevante no jogo democrático, por veicularem propaganda político-partidária. A
imprensa teve um papel de destaque na divulgação das ideias e proposições de partidos
políticos, quando não era a ele vinculado.
Ela tinha uma funcionalidade estratégica na promoção do candidato, por tornar
públicas ideias, objetivos. O controle de veículos de comunicação em massa poderia
resultar em um maior poder de “catequização” do eleitorado, isto é, de transformar ou
formar opiniões de pessoas.3
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A população feirense em 1948 era composta por 93.253 pessoas distribuídas em
dez distritos (Anguera, Bonfim de Feira, Humildes, Ipuaçu, Jaguara, Maria Quitéria,
Pacatu, Santa Bárbara, Tanquinho e Tiquaruçu) e a sede Feira Santana. A cidade tinha
cerca de 20% do total dos habitantes e os 80% restantes residiam nessas localidades. O
interesse político não era no contingente populacional absoluto; mas na quantidade de
indivíduos cujo perfil se enquadrasse nos termos do Código Eleitoral de 1946. Em
média 16% da população estavam aptas a votar.4
O voto era um objeto escasso e o meio essencial para o ingresso na vida política,
especificamente para os pleitos majoritários e proporcionais. Apesar da propaganda
política realizada pelos jornais como meio de ligação entre eleitor e o candidato, a
compra de votos e a coerção vigoravam como práticas políticas.
Fundar um jornal significava a possibilidade de propagandear ideias e aspirações
de um grupo de pessoas, ao controlar um elemento na defesa de proposições e na crítica
aos adversários. Os jornais como empreendimentos particulares se reservavam 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 além de ser ele o meio de
realização de qualquer propaganda ou anúncio. Ele era um instrumento poderoso,
mesmo sendo necessário o domínio de decodificação dos seus códigos linguísticos,
através da leitura, em que a grande parte da população não estava apta a fazer.
O conjunto formado pelos jornais Folha do Norte, Santanópolis e O Coruja
merecem atenção por utilizarem a imprensa como meio propagandístico de
determinadas correntes e grupos políticos. A utilização de periódicos teve um duplo
efeito. Cooptou novos quadros, principalmente jovens estudantes, e (re)definiu um
posicionamento dentro da União Democrática Nacional.

O Folha do Norte na defesa do juracisismo.
Da luta contra o Estado Novo surgiu a Concentração Autonomista da Bahia, na
década de 1930. Ela foi uma corrente que aglutinou facções políticas com o objetivo de
conferir à Bahia autonomia na luta contra a centralização do poder imposta pelo
governo Vargas. Tinha o lema “reintegrar a Bahia na posse de si mesma”. Essa
organização lançou as bases políticas e ideológicas para a formação da UDN no estado.5
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Conforme sugere Maria Vitória Benevides, existiam “várias UDNs”. A UDN
organizou-se na Bahia mesmo repartida entre as facções juracisistas e mangabeiristas.
Os primeiros seguiam orientações políticas do ex-interventor Juracy Magalhães e os
segundos as de Otávio Mangabeira. O que as conciliava e dava unidade era o discurso
autonomista carregado de crítica à estrutura centralizada do Estado Novo.6
Como parte do processo de formação e o caráter de frente que reuniu diversos
grupos políticos, a UDN na Bahia nasceu dividida. O racha se deu em torno dos
juracisistas e mangabeiristas. Mostra disso era a composição do diretório estadual cuja
direção, repartida, tinha o objetivo de facilitar a coordenação partidária e a coesão
interna.7 Essa divisão a nível estadual se repetiu em Feira de Santana, tendo a Folha do
Norte se constituído num reduto de seguidores do líder político Juracy Magalhães. Uma
nota sobre a posse do petebista Aguinaldo Soares Boaventura, eleito com o apoio da
Aliança Feirense, formada pelo o PSD e PTB pontuará melhor a divisão udenista em
Feira de Santana:
Encerrando o ciclo das administrações pessedistas neste município –
umas mais ou menos proveitosas e todas extremamente partidárias e
exclusivistas – assumiu o poder – no ultimo domingo, o prefeito
trabalhista Sr. Agnaldo Soares Boaventura.
A solenidade de posse, prestigiada com a presença de um
representante do governador do Estado e até de dois deputados
pertencentes ‘a ala autonomista’ da união democrática nacional foi
rematada por um grande comício em favor de Getúlio Vargas, falando,
da sacada do Paço Municipal, vários oradores.
Abstemo-nos de comentar os discursos então proferidos, para que se
não diga estejamos empenhados em manter a comuna sob lutas e
dissensões intermináveis.8

Na composição dos diretórios era nítido o racha. No entanto, eram nas eleições
que o conflito entre juracisistas e mangabeiristas ficava mais latente. A Aliança Feirense
venceu a Coligação Democrática Feirense composta pela União Democrática Nacional,
Partido Social Trabalhista, Partido Socialista Brasileiro e Partido Republicano. O
interdito pelo articulista da Folha do Norte nós concede informações valiosas. O
governador, na época, Otávio Mangabeira enviou um representante e dois deputados da
UDN, que não puderam ser identificados, para prestigiar a posse de Aguinaldo Soares
Boaventura. Eles faziam parte da “ala autonomista”, liderada por Mangabeira, que
realizaram um discurso a favor de Getúlio Vargas. A “ala juracisista” não teve
representação na solenidade de posse, marcando posição contrária à eleição municipal e
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de contrariedade à presença de membros da UDN no evento. A privação voluntária em
criticar os “discursos então proferidos” pelos companheiros de partido evidencia, além
do antigetulismo, a presença marcante de jornalistas que cerravam fileiras na UDN.
Mais do que um órgão vinculado à UDN feirense, evidências mostram que, a
Folha do Norte se ligava à corrente juracisista. Posição que foi se acentuando ao longo
dos anos de 1940 a 1960, com a inclusão de favores políticos, como o pedido de
deposição de Chico Pinto aos militares, prefeito entre 1963 e 1964, intermediado por
Juraci Magalhães com o advento do Golpe civil-militar de 1964. O corpo de colunistas
era declaradamente a favor de Magalhães e os sócios-proprietários como Arnold Silva
coadunavam com políticas juracisistas, mesclando relação de amizade com interesses
políticos. Silva e seu sobrinho Hugo eram responsáveis por colunas do jornal para o
qual contribuíam na produção jornalista e gerência, além de serem filiados a essa
agremiação. Por isso o jornal mais do que um reduto udenista em Feira de Santana, era
o local de articulação política do juracisismo feirense.
Eles compunham junto com Áureo Filho, José Joaquim Saback, Heráclito Dias
de Carvalho e João Mendes da Costa Filho uma agremiação que defendia perspectivas
antigetulistas e antipopulistas elementos que o colocaram num partido de oposição que
foi a UDN nos anos 1940.9 Através de artigos dos Diários Associados, escritos por
Assis Chateabriand e republicados no Folha do Norte, eles criticavam iniciativas
nacionalistas marcantes durante o segundo governo de Getúlio Vargas que, segundo
eles, ajudavam a distanciar o Brasil dos Estados Unidos e deixava a relação entre os
dois países num estado letárgico.10
O suicídio do ex-presidente evidenciou a oposição do jornal maneira com
relação ao getulismo. O períodico destinou a metade da primeira página para noticiar a
morte de Vargas, reproduzindo um discurso do líder da câmara federal na época de
Gustavo Capanema, no qual salientou a honra como sentimento motivador para crime.
Além disso, expôs dados biográficos, sem tecer comentário a respeito, dedicando,
porém, um editorial ao falecimento do ex-chefe da nação. Com o intuito de não
alimentar a figura de Vargas, certamente idolatrada pelos petebistas feireses, a
informações foi sobreposta por outro acontecimento.
O dia 24 de agosto teve comoções divididas em face de duas mortes. Para a
Folha do Norte, a morte do médico feirense Gastão Guimarães, na manhã da terça-feira
teve maior repercussão. O periódico salientou sua atuação na área da saúde na Bahia,
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como professor da Escola Normal e do Ginásio Santanópolis. O “companheiro de
redação” professorando Antonio Navarro da Silva, à beira do túmulo, sublinhou o
sofrimento dos seus “discípulos” e a perda de um “mestre” que era um “manancial, no
qual matávamos a nossa imensa e torturante sede de conhecimentos”.11
Embora quase nunca houvesse editorais na Folha do Norte para explicitar,
objetivamente, suas perspectivas políticas seu corpo de redatores tinham vinculação que
pode ser definida como “juracisista” e antigetulista.
O rol das relações sociais e políticas de membros da Folha do Norte se
ampliaram, sobretudo, durante a década de 1950. Esse impresso apoiou a publicação de
jornais emprestando suas oficinas a um grupo de estudantes interessados em iniciarem
no “exercício do jornalismo”12 e de elaborarem um periódico “independente”.
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entanto, como veremos independência jornalística não pode ser confundida com
imparcialidade política. A afinidade de membros da “juventudade feirense” com a UDN
feirense será um elemento norteador de suas ações como jornalistas.

Os “jornaizinhos” Santanopolis e O Coruja: jornais estudantis e militantâcia
política
Merecem destaque os jornais Santanópolis e O Coruja, produzidos pelos alunos
do Colégio Santanópolis.14 Os periódicos não se limitaram a registrar o cotidiano
escolar. Preocuparam-se em dialogar com a sociedade feirense interferindo em questões
políticas, econômicas, culturais e sociais. Trata-se de 7 números do jornal O
Santanópolis e 67 edições do O Coruja, editados com interrupções em função das
dificuldades em mantê-los.15
Em 1954, experiências jornalísticas estudantis amadureceram de “gazetas” de
circulação nos espaços escolares para “hebdomadário”, isto é, semanários distribuídos
por toda a cidade.16 O “Centro Cultural Áureo Filho, órgão de classe dos estudantes”
começou com publicações semanais do “jornalzinho”, dirigido e escrito pela
comunidade estudantil ligado a essa organização, intitulado Santanópolis. O corpo
editorial não era composto, apenas, por jovens estudantes secundaristas; naquela época
muitos já haviam ingressado no nível superior, através da Escola Normal de Feira de
Santana e conciliavam estudos com atividades jornalísticas. Criaram o jornal com a
“função mais relevante de expressar o pensamento, pela imprensa livre”17
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Apesar do mesmo nome do Ginásio Santanópolis, e os seus diretores terem
ligações familiares com essa instituição de ensino, o jornal afirmou que não possuir
ligações com o colégio.18 A escola dirigida por Áureo Filho era um dos poucos ginásios
da Bahia onde jovens saiam com uma formação de nível médio e poderiam escolher um
dos cursos de contabilidade e magistério.19 Os que tinham interesse e condições
econômicas continuavam os estudos de nível superior em Salvador. Da aí saiam
graduados em Direito, Medicina e Engenharia ou ingressavam na Escola Normal de
Feira de Santana, no magistério. O Santanópolis era um local de referência na formação
da intelectualidade feirense, tendo em vista que, até meados da década de 1960 se
constituiu como lugar de formação secundarista e bem como na preparação de
estudantes para o ingresso no nível superior.
Trata-se de um periódico formado por estudantes, que mesmo após iniciar os
estudos superiores em outros locais mantiveram um vínculo com o Centro Cultural
Áureo Filho ligado ao Ginásio Santanópolis. O semanário direcionava-se ao “moço
feirense” e ao “desejo incessante, de elevar o nível cultural de nossa terra” e se
intitulava “órgão independente, literário e noticioso” que trazia noticias da política
nacional, municipal e estadual, além de crônicas, poesias, curiosidades, divulgação de
eventos sociais e propagandas. 20
O Santanópolis circulou por um ano exatamente entre 1954 e 1955 e ao todo
somam sete edições. Seu diretor foi José Luiz Navarro da Silva, tendo como redator
chefe Antonio Wanderley, até outubro de 1955, quando assumiu Oyama Pinto. Era
impresso na tipografia do Jornal Folha do Norte, que pertencia ao pai de Silva. A
infraestrutura desse periódico permitiu ao Santanópolis a formação de um impresso de
ampla circulação. Não era objetivo do Santanópolis competir com um jornal tradicional,
mas ser uma publicação paralela, com a finalidade de atrair a comunidade estudantil.
A dependência técnica da Folha do Norte e a compatibilidade política-partidária
legaram parcialidade na veiculação das notícias. Em 1954, ano de corrida eleitoral para
deputados estaduais, federais, vereadores e prefeitos, o jornal trouxe propaganda
udenista e articulistas escreviam artigos apologéticos de candidatos a Deputado Estadual
como Áureo Filho e também anúncios da candidatura de João Marinho Falcão a
prefeitura. Ambos foram candidatos pela legenda da UDN. A independência que os
jovens desejavam para expressar o “pensamento livre” não poderia ser confundida com
imparcialidade política e partidária na divulgação das informações.
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A ligação entre os membros desses dois jornais era interligado por laços
consanguíneos. Luiz Antonio Navarro da Silva era filho e sobrinho dos proprietários do
jornal Folha do Norte, fato que deve ter colaborado para que o grupo de jovens do
Centro Cultural Áureo Filho, formados por: Oyama Pinto, Evandro Oliveira, Antonio
Wanderley, Jair Santos Silva, Maridélia Jales, Olney São Paulo conseguissem as
oficinas do maior jornal de Feira de Santana, naquela época, para imprimir o
“jornalzinho” Santanópolis. Ressalte-se que todos os citados contribuíam na elaboração
do periódico.
Jair Santos Silva, em 9 de setembro de 1954, divulgou um texto que fazia
apologia à candidatura de Áureo Oliveira Filho faltando pouco mais de um mês para as
eleições. “Candidato a legislatura estadual, satisfaz no terreno do poder temporal, as
aspirações do povo; é um candidato esclarecido com dotes intelectuais, capaz de reagir a
qualquer ataque aos nossos direitos constitucionais”.21 Oliveira Filho venceu com uma
margem considerável de votos as eleições daquele ano.
Um dos membros do Centro Cultural Áureo Filho tinha um vínculo familiar com
o candidato. Evandro de Oliveira que foi estudante do Santanópolis e filho do exDeputado Estadual Áureo de Oliveira Filho. Este era uma das figuras mais
proeminentes da UDN feirense, tendo sido presidente do partido em 1954. No entanto, a
definição política dos membros do jornal serviu para a decisão nos rumos das
perspectivas políticas dos seus jornalistas e redatores.
Quando muitos desses membros começaram a “se envolver com as coisas da
cidade” e começaram “a fazer campanhas que envolviam posições políticas” isso deu
outros objetivos ao jornal. Motivo que deve ter levado a uma crise no jornal sinalizada
com um intervalo de 11 meses na circulação do periódico, em que não foram publicados
novos números entre outubro de 1954 e setembro de 1955. Assim que retornou as
publicações Antonio Wanderley foi substituído por Oyama Pinto, que ficou como
diretor do jornal Santanópolis até sua última edição publicada em 10 de setembro de
1955.
Na semana seguinte a última publicação do Santanópolis, o jornal mudou de
nome passando a se chamar O Coruja, mas preservou a contagem do outro periódico,
saindo a primeira edição como “número 8”.22 Isso evidencia que o jornal transferiu o
corpo editorial do Santanópolis para O Coruja ao mostrar o comprometimento político
não apenas dos diretores do jornal, mas dos jornalistas, que mesmo com a redefinição
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dos objetivos do semanário, mantiveram a mesma equipe de jornalistas com Olney São
Paulo, Juvenaldo Lopes, Andrade Geraldo Leite e José Navarro da Silva. Antonio
Wanderley foi o único que parece ter se afastado do grupo, com a mudança de
nomenclatura, uma vez que não teve mais artigos por ele assinado.
O Coruja que se dizia “independente, noticioso e literário” passou a seguinte
composição: diretor – Oyama Pinto da Silva, redator-chefe – José Luiz Navarro da Silva
e os secretários Juvenaldo Correia Lopes e diretores de publicidade – Joel Magno e José
Amaral. A redefinição política do jornal se deu por meio de publicações que faziam
apologia a políticos ligados à UDN.
Não temos informações se houve vinculação orgânica com a UDN de membros
do O Coruja, isto é, se eles foram coligados ao partido, depois que fundaram o jornal.
Mas reportagens do jornal trazem informações elogiosas de vereadores que militaram
nessa agremiação, como o Wilson Falcão e Joselito Amorim, principalmente quando
eles apoiavam atos do prefeito João Marinho Falcão. Numa das reportagens os
articulistas escreveram que com exceção desses dois, a “câmara de vereadores” estava
com “descaso” “para com os problemas do município”, porque segundo o periódico, os
edis deveriam ter a mesma ação desses udenistas: “desistir dos vencimentos, em
beneficio do município, até que a situação financeira do mesmo fosse equilibrada”. E
censuram a atitude: “os representantes do povo rejeitaram a proposta do Sr. Prefeito,
maculando de maneira vergonhosa, aquela tradicional casa, escrevendo assim uma das
páginas mais negras da história de Feira”.23 Saliente-se que Wilson Falcão e Joselito
Amorim eram mais do que camaradas de partido; Falcão era filho e o Amorim primo de
João Marinho Falcão. Os laços de parentesco que não foram destacados pela reportagem
devem ter influído decisões desses políticos.
Diziam que a vitória de João Marinho Falcão significaria o fim do jogo do bicho,
tema que foi debatido frequentemente no jornal O Coruja. Por essas ações, Falcão seria
mais do que mais um político, um exemplo, que incorporava virtudes altruístas,
chegando a escreverem um artigo apontando razões que levaram a “ser [ele]
benemérito”.24
O que mantinha o jornal O Coruja em circulação eram o comércio, a indústria e
a prestação de serviços que comprava espaço no periódico para fazer divulgação dos
seus produtos. Destinavam-se páginas quase completas a propagandas. O que chama a
atenção são os anunciantes que divulgavam seus préstimos. Entre os mais assíduos
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estão: o médico Waldir Pitombo, o advogado Hugo Navarro da Silva, o dentista João
Durval Carneiro todos eles vereadores pela UDN feirense, como Pitombo (1959-1962),
Silva (1963-1966) e Carneiro (1955-1958) (1959-1962). Se não identificamos ligações
orgânicas com esse partido, as informações da propaganda indica ligação com o
udenismo feirense.
Os membros do jornal O Coruja, com seu “jornalzinho” estudantil e formado
por universitários, se posicionaram politicamente defendendo a bandeira partidária da
UDN, embora tentassem colocar em prática a proposição de ser um periódico
independente. Nessa redação se formaram jovens que experimentariam não apenas o
“exercício do jornalismo”, mas a participação política permeada pela a imprensa, “a voz
do mundo”.25

CONCLUSÃO
O uso de jornais teve uma função estratégica na propaganda de candidatos
sobretudo pela escassez de votos. Evidencias apontaram que os jornais Folha do Norte,
Santanópolis e O Coruja defendiam a perspectiva política e partidária da União
Democrática Nacional. Divulgavam artigos de candidatos, defendiam políticos
udenistas e era apoiados, através de propagandas, por membros desse partido.
Mais do que laços de parentesco, os membros do Folha do Norte, O Coruja e O
Santanópolis compactuavam com a política udenista. Mesmo ao defender a
independência como palavra de ordem ela não deve ser confundida com imparcialidade
política. O que eles realizaram foi campanhas para políticos de quem dependiam,
inclusive para a sobrevivência financeira do periódico.
A Folha do Norte se caracterizou como sendo um local de articulação do
juracisismo feirense. Além disso, o antigetulismo foi uma marca que se caracterizou
pela crítica a políticas varguistas e pelo esforço em não tecer alianças nem com o PTB
nem com PSD. Afastando-se de posições que remetiam à política de Vargas.
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