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1
Campanha de

desestabilização de Jango:
as ‘donas’ saem às ruas!

Ediane Lopes de Santana 1

O ano era 1961, exatamente no dia 25 de agosto, uma sexta-feira, e a notícia
se espalhou como rastilho de pólvora, desmentindo o anúncio feito no dia anterior
pelo então governador do Estado da Guanabara, Carlos Lacerda. Este, dizendo-se
portador de grave denúncia, transmitiu seu alerta à nação, no dia 24 de agosto,
“para um possível golpe de Estado, a ser desferido contra as instituições, pelo Pre-
sidente da República e para o qual havia sido convidado pelo Ministro da Justiça,
Pedroso Horta” (SILVA, 1975, p. 37). Naquela sexta-feira de agosto, outra notícia
era anunciada, o presidente Jânio Quadros, eleito democraticamente a menos de
sete meses, apresentava ao país a sua carta-renúncia, seu pedido de demissão:

Fui vencido pela reação e assim deixo o governo.

Nestes sete meses cumpri o meu dever. Tenho-o cumpri-
do dia e noite, trabalhando infatigavelmente, sem pre-
venções nem rancores [...] Desejei um Brasil para os bra-

1 Mestra em História Social do Brasil pela Universidade Federal da Bahia. Esta pesquisa contou com o apoio da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB).
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sileiros, afrontando, nesse sonho, a corrupção, a mentira
e a covardia que subordinam os interesses gerais aos ape-
tites e às ambições de grupos ou indivíduos, inclusive do
exterior. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis le-
vantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até
com a desculpa da colaboração.2

Jânio da Silva Quadros foi eleito, em 1961, na chamada dobradinha Jan-Jan,
que reunia a União Democrática Nacional (UDN) de Jânio Quadros e o partido
de oposição, o Partido Trabalhista do Brasil (PTB) do vice João Belchior Marques
Goulart. Em seu governo, Jânio Quadros optou por dar prosseguimento à política
de seu antecessor, Juscelino Kubitschek, que abriu o país ao capital estrangeiro,
ampliando o endividamento externo brasileiro. Isso refletiu, mais tarde, no gover-
no de João Goulart sob forma de tensões sociais, políticas e econômicas.

Do ponto de vista da política exterior, fortalecida durante o seu governo,
Jânio adotou a perspectiva que ficou conhecida como “Política externa inde-
pendente”3 (MOTTA, 2002, p. 233) – a esta, João Goulart deu prossegui-
mento quando o sucedeu na presidência da República. Ao tempo em que
apresentava seu viés modernizante, Jânio seduzia parte dos grupos mais con-
servadores da sociedade brasileira com sua proposta de moralização, utilizan-
do-se da vassoura como um dos seus símbolos de campanha.

Ainda hoje a historiografia do período tem se debruçado a respeito do
que teria levado Jânio a renunciar. Em uma dessas versões, Jânio teria blefado
ao solicitar sua renúncia, pois o que ele pretendia era o seu retorno, aclamado
pelo povo. Nessa versão, Jânio acreditava que seria implorado a voltar, primei-
ro por causa do vazio político causado pela renúncia, numa República que
vinha se recuperando de sucessivas crises; segundo, sabendo das representa-
ções negativas que se faziam acerca do seu vice, João Goulart, e pelo agravante
deste ser filiado ao partido de oposição, o PTB, Jânio tinha a convicção de que
este seria preterido diante da vacância do cargo. O Instituto Brasileiro de Ação
Democrática (IBAD)4 não se furtou em utilizar essa versão no seu periódico, a
Revista Ação Democrática, quatro meses depois do episódio:

2 Trecho da Carta-renúncia de Jânio Quadros, Brasília, 25 de agosto de 1961.

3 A política externa independente tendia a aproximar o país das nações não-alinhadas com as posições dos EUA. Para
se ter uma dimensão das ações janistas, dentro desta política externa independente, basta lembrar que ele condecorou
Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Motta (2002). Essa orientação de Jânio foi uma desagradável
surpresa para os que votaram nele esperando derrotar a esquerda e o getulismo, o que gerou reações indignadas.

4 O Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) surge em 1959 visando potenciar ações de combate ao
comunismo no Brasil. Mais tarde, no início da década de 60, surge o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPES),
que também promoveram ações de combate ao comunismo através de instrumentos ideológicos, como: panfletos,
brochuras, livretos, filmes etc...
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Hoje sabe-se que o Sr. Jânio Quadros não foi deposto
nem forçado a renunciar. Afastou-se livre e espontanea-
mente, levado pelos impulsos do seu temperamento ou
sob a pressão de acusações de ditatorialismo às quais
não pôde dar resposta cabal. Talvez supusesse mesmo
que o clamor popular e os responsáveis pela política bra-
sileira o fossem buscar de volta e lhe concedessem os
plenos poderes sem os quais não se julgava capacitado a
governar [...] Sem dúvida a renúncia do Sr. Jânio Qua-
dros trouxe de volta ao poder o bando que pensávamos
ter expelido definitivamente da vida política brasileira e
agora com a séria agravante que é o recrudescimento da
ameaça totalitária.5

O fato é que, entre grandes parcelas das classes dominantes, militares con-
servadores e alguns setores médios do Brasil, há muito se acreditava que João
Goulart era, no mínimo, um simpatizante dos comunistas. Afinal, “Jango era o
líder da ala esquerda do PTB e um dos principais responsáveis pela transforma-
ção do partido getulista, concebido originalmente como dique contra o comu-
nismo, em aliado do PCB” (MOTTA, 2002, p. 234). O próprio PTB não estava
a salvo das identificações feitas pelos setores mais conservadores. Na década de
1960, foi comum a associação deste partido ao comunismo, cunhando-se o ter-
mo petebismocomunismo, muito utilizado pelo IBAD e pelos setores conserva-
dores da Igreja Católica. Na Revista Ação Democrática, o IBAD afirma que:

De 1950 para cá a aliança entre o PTB e o comunismo só
tem feito avançar e a primeira meta desse movimento já
se acha à vista: a implantação do socialismo que fará do
Brasil a Cuba da América do Sul. A meta seguinte – que
poderá ser atingida simultaneamente – é a escravidão to-
talitária.

Não temos dúvida que a maior parte dos brasileiros com
cujos votos o senhor Jango Goulart se elegeu vice-presi-
dente da República – e agora seu presidente, por força da
Constituição – não teriam votado nele se tivessem visto
com clareza o que Jango representa.6

5 “Diante da ascensão totalitária“. Revista Ação Democrática, v. 3, n. 31, dez. 1961.

6 “Diante da ascensão totalitária”. Revista Ação Democrática, v. 3, n. 31, dez. 1961. P. Final.
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Para o Jornal Semana Católica, da Arquidiocese de Salvador:

[...] o PTB, em assembleia partidária, declarou a necessi-
dade de insistir junto aos eleitores em que nada tem o
partido com a esquerda. Daí a dupla responsabilidade do
eleitorado democrático, não se deixar iludir por tais men-
tiras o (sic) não se abster de votar7, porquanto os outros,
os comunistas, esses não faltarão às urnas em hipótese
alguma. Considerem os brasileiros o seu voto nas próxi-
mas eleições como um ato religioso, como uma resposta
ao repto de maus, lançado contra Deus e contra o Brasil.8

O temor acarretado pela possibilidade da ascensão de Goulart ao poder e
que esta pudesse significar o fortalecimento dos comunistas, associado à frus-
tração dos conservadores pelo possível retorno do getulismo, levou a que se
tentasse impedir a posse (MOTTA, 2002, p. 234). A esta se opuseram os três
ministros militares9 de Jânio, que se declararam contrários à posse de João
Goulart. Lançaram, em nome das Forças Armadas do Brasil, um manifesto à
nação onde expuseram o porquê desta decisão. Na 28ª sessão do Congresso
Nacional, iniciada às 21h do dia 30 de agosto de 1961, o Deputado Neiva
Moreira iniciou a leitura deste manifesto (SILVA, 1975, p. 85), eis um trecho
deste documento:

No cumprimento de seu dever constitucional [...] as For-
ças Armadas do Brasil, através da palavra autorizada de
seus Ministros, manifestaram à Sua Excelência o Senhor
Presidente da República, como já foi amplamente divul-
gado, a absoluta inconveniência, na atual situação, do
regresso ao País do Vice-Presidente Sr. João Goulart [...]
Já ao tempo em que exercera o cargo de Ministro do Tra-
balho, o Sr. João Goulart demonstrara, bem às claras, suas
tendências ideológicas [...] E não menos verdadeira foi a
ampla infiltração que, por essa época, se processou no
organismo daquele Ministério [...] de ativos e conhecidos
agentes do comunismo internacional, além de incontáveis
elementos esquerdistas. (SILVA, 1975, p. 86)

7 Eleições a serem realizadas em alguns estados brasileiros, dentre os quais, a Bahia.

8 “A palavra de ordem é afirmar que o comunismo no Brasil não existe”. Jornal Semana Católica, p. 4, 16 set. 1962.

9 Sílvio Heck, Ministro da Marinha; Mal. Odílio Denys, Ministro da Guerra e Brig. Grün Moss.
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Além disso, como agravante, no momento da renúncia de Jânio Qua-
dros, Jango encontrava-se em visita oficial à China, fato que só fortaleceu sua
associação ao comunismo. Num outro trecho do Manifesto à Nação, este fato
é ressaltado pelos Ministros Militares já mencionados:

No cargo de Vice-Presidente, sabido é que sempre usou
sua influência em animar e apoiar, mesmo ostensivamen-
te, manifestações grevistas promovidas por conhecidos
agitadores. E, ainda há pouco, como representante ofici-
al, em viagem à URSS e à China comunista, tornou clara
e patente sua incontida admiração ao regime destes paí-
ses, exaltando o êxito das comunas populares. (SILVA,
1975, p. 87)

Jango assumiu o governo brasileiro no clima da crise política que se ins-
taurou no Brasil após a renúncia de Jânio Quadros. As já mencionadas repre-
sentações que dele se faziam, aliado ao fato deste pertencer ao partido de opo-
sição, o PTB, tornaram ainda mais conturbado o processo da sua posse, cons-
titucionalmente legal.

Após uma série de idas e vindas em intermináveis sessões diárias e notur-
nas das duas casas do Congresso Nacional – Câmara e Senado – bem como
sucessivas reuniões entre o então presidente Ranieri Mazzilli e os ministros
militares divergentes, chegou-se a uma “solução”: adotar-se-ia o sistema parla-
mentarista. Essa solução agradou, em especial, àqueles que tinham Jango como
uma ameaça, pois, no sistema Parlamentarista, o Executivo não tinha todos os
poderes, cabendo as decisões ao Congresso Nacional e ao gabinete dos Minis-
tros. Jango poderia, portanto, ser vigiado na sua suposta intenção de transfor-
mar o país em uma república sindicalista.

Esse medo de um Jango amigo dos comunistas tem sua origem durante a
atuação deste enquanto Ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, entre os anos
de 1953 e 1954. Naquele contexto, além de aproximar o Ministério do Traba-
lho dos próprios trabalhadores, estimulando as denúncias contra as infrações
cometidas contra a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Jango cogitou a
extensão da legislação trabalhista ao campo, chegando a falar em Reforma
Agrária (SILVA, 1975, p. 50), para desespero e insatisfação de grande parte das
classes dominantes daquele período, em especial, os grandes latifundiários.
Por fim, com a proposta de aumento do salário mínimo para cem por cento,
no ano de 1954, devido à elevação do custo de vida, Jango decretou o ponto
final no seu ministério, pedindo demissão.
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Jango foi associado ao comunismo, e este, por sua vez, era visto como a
versão política do ateísmo e da negação dos valores cristãos. O objetivo do
comunismo, nessas representações, era a destruição da democracia, pondo um
fim aos pilares da sociedade cristã: Deus, Pátria e Família (MOTTA, 2002).
Conforme afirmação de Motta (2002, p. 276), “desta forma, o temor ao co-
munismo foi o “cimento” da mobilização antigoulart, o elemento que propi-
ciou a unificação de setores heterogêneos numa frente favorável à derrubada
do Presidente”.

Essas representações alcançavam grande parte dos setores médios – pois
o comunismo atingia o mito da ascensão social, tão desejado por estes setores
– e, dentre estes, principalmente, as mulheres. Do ponto de vista das mulheres
pertencentes às frações da classe dominante e aos grupos dos setores médios –
cuja educação, em geral, prezava por valores morais cristãos como a família, a
pátria e a religião – o comunismo não era compreendido somente como um
sistema político e econômico, mas, mais que isso, era uma filosofia que
objetivava substituir a religião cristã, negando-a, e aos pilares desta sociedade
(MOTTA, 2002; SIMÕES, 1985).

A representação do comunismo como inimigo absoluto
não derivava apenas do medo que conquistasse as classes
trabalhadoras. A questão central, na ótica dos responsá-
veis católicos [...] é que a nova doutrina questionava os
fundamentos básicos das instituições religiosas. O comu-
nismo não se restringia a um programa de revolução soci-
al e econômica. Ele se constituía numa filosofia, num sis-
tema de crenças que concorria com a religião em termos
de fornecer uma explicação para o mundo e uma escala de
valores, ou seja, uma moral. A filosofia comunista opu-
nha-se aos postulados básicos do catolicismo [...].
(MOTTA, 2002, p. 20)

Durante os anos de 1962 e 1963, o Governo Goulart – cuja forma foi
redefinida, pelo plebiscito realizado em 1963, como presidencialista – foi
alvo de ataques anticomunistas, com tensões cada vez maiores nos círculos
militares. Após Jango ter recebido a faixa presidencial, em 1963, os aconte-
cimentos desenrolaram-se muito rapidamente. Por um lado, os setores à es-
querda e os movimentos sociais – em especial, os sindicais – faziam pressão
para que fosse acelerada a implementação das Reformas de Base, em especial
a Reforma Agrária.
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Os setores conservadores, por outro lado, respondiam também pressio-
nando ao governo para que fossem garantidas suas benesses de classe. Nessa
“corda bamba”, Jango resolveu optar por ampliar e garantir o apoio da sua
base, a classe trabalhadora, que, naquele momento, mostrava-se desejosa pela
manutenção do Presidente no poder. Os setores da classe dominante reagiram,
sintetizando todas as tensões do período na organização da Campanha de der-
rubada do Presidente João Goulart, tendo como alvos prioritários de conven-
cimento os setores médios.

Além do apoio dado pelo complexo IPES/IBAD, também houve o
envolvimento de grupos dos Estados Unidos nesta campanha, através do apoio
logístico (seja no envio de armas, seja no fornecimento de livros e outros apa-
ratos ideológicos) e de financiamento, através de suas figuras públicas e, inclu-
sive, do próprio Governo estadunidense.

As ‘donas’ saem às ruas

Passado menos de um ano após a renúncia de Jânio Quadros, a exploração
do medo do comunismo pelos “industriais do anticomunismo” já rendia frutos.
Suas consequências eram notáveis e surpreendiam, em especial, pois tinha ares
de novidade: algumas mulheres passaram a ocupar um espaço político destacado
na sociedade brasileira (SIMÕES, 1985, p. 9) quando aderiram à Campanha de
desestabilização. Passaram, de acordo com Solange Simões, a ocupar a primeira
página de noticiários políticos em consequência da promoção de atividades em
praças públicas, com ampla cobertura nas rádios.

Essas ações das mulheres na campanha de desestabilização acompanha-
ram o desenrolar da conspiração contra o presidente Jango, organizada, em
especial, nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Guanabara e Rio de Janeiro.
Podemos afirmar, inclusive, que foi fundamental a presença de mulheres nesta
campanha, pois assim esta ganhou um tom de espontaneidade e, além disso,
legitimou as ações das Forças Armadas diante da necessidade de uma interven-
ção militar – o que findou por acontecer.

Conforme a afirmativa de Solange Simões (1985, p. 36), “essa mobilização
atendia, portanto, a um objetivo principal: viabilizar e justificar o golpe en-
quanto resposta a um espontâneo e legítimo apelo popular”. Visava, sobretu-
do, mobilizar os setores médios, posto que a classe trabalhadora encontrava-se
mais afeita às propostas lançadas pelo nacional-reformismo de João Goulart.
Assim, o complexo IPES/IBAD, já antes mencionado, não poupou esforços
para que este objetivo fosse concretizado, dando total assistência – através dos
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assessores masculinos – aos grupos femininos que se organizaram naqueles
primeiros anos da década de 60.

Nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Guanabara, Minas Gerais,
Ceará e Pernambuco, as mulheres atuaram de forma institucionalmente orga-
nizada em entidades como a Campanha da Mulher pela Democracia (CAMDE),
a Liga da Mulher Democrata (LIMDE) e a União Cívica Feminina (UCF)
(Cf. FICO, 2004b; SIMÕES, 1985). O diferencial daquela participação foi o
alto nível de organização política destas mulheres, que não apareciam isolada-
mente, tinham papéis definidos para direção e concepções próprias de sua
atuação. Nessas concepções, a presença do discurso anticomunista e do
conservadorismo cristão era fundamental, pois, como veremos, eram utiliza-
dos como elementos arregimentadores.

Quanto à atuação destes grupos femininos, de acordo com Simões, esta-
va dividida entre ações de convencimento e ações de rua. Para as primeiras, os
grupos utilizavam alguns recursos, tais como a promoção de reuniões com
mulheres e assessores das organizações femininas visando a tomada de decisões
quanto aos rumos da campanha antigoulart; a distribuição de cartas e panfle-
tos explicativos contra o comunismo visando a difusão dos motivos que justi-
ficavam as ações anticomunistas (FICO, 2004b, p. 41); e a promoção de ses-
sões de filmes editados pelo IPES, cujo objetivo era tocar emocionalmente aos
que assistiam para o perigo que representava a entrada do comunismo no
Brasil e para a necessidade de defender a pátria, a religião e a família ameaçadas.
O objetivo geral destas primeiras ações era de convencer as pessoas do perigo
comunista e arregimentá-las para a campanha de desestabilização e para a
Marcha da Família.

Quanto às ações de rua, foram organizadas através de diversas manifesta-
ções cujo lema em geral era “a defesa da democracia e contra o comunismo
ateu”. O ponto alto destas mobilizações foram as Marchas da família com
Deus e pela liberdade que aconteceram em diversos estados do Brasil. A partir
da observação da estratégia utilizada nestas ações, podemos afirmar que as
ações de rua complementaram a campanha de arregimentação anterior, ser-
vindo como uma espécie de confirmação da força política do grupo que as
promoviam.

Todo o aparato para essas ações que compunham a campanha antigoulart
foi financiado diretamente pelo Complexo IPES/IBAD. A intenção deste era
primeiramente, desgastar o governo de João Goulart e o nacional-reformismo,
visando conter o crescimento do comunismo no país. Para tal, a campanha
que envolvia diretamente os grupos femininos visava:
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Impedir a solidariedade das classes trabalhadoras, con-
ter a sindicalização e mobilização dos camponeses, apoi-
ar clivagens ideológicas de direita na estrutura eclesiásti-
ca, desagregar o movimento estudantil e bloquear as for-
ças nacional-reformistas no Congresso. (SIMÕES, 1985,
p. 26)

E, além disso, mobilizar os setores médios.

Do ponto de vista ideológico, além da influência do conservadorismo
cristão, do discurso anticomunista e do comprometimento com seus inte-
resses de classe, as mulheres exerciam seus papéis fundamentados pelo dis-
curso do “Maternalismo”, um forte elemento construído a partir da iden-
tidade de gênero: apareceram na cena política como donas de casa, esposas
e mães que viviam para a manutenção do espaço privado, para a defesa da
sua família e para o lar. Este discurso foi amplamente utilizado pelos seto-
res da Igreja Católica, e as mulheres foram instigadas a lutar contra o co-
munismo, em função das ameaças que este proporcionava, em especial, às
famílias cristãs:

Centenas de mães fluminenses dirigiram-se ao presidente
João Goulart, em mensagem por intermédio de “O Glo-
bo”, pedindo-lhe [que] modifique as linhas perigosas de
seu governo para que reine a tranqüilidade no país. “Cre-
mos que a mãe do próprio Presidente da República há de
juntar a sua voz a nossa, pedindo as soluções que o Brasil
exige, mas na justiça cristã, na liberdade da Pátria, sem
vender o Brasil aos comunistas”.

Frisam a seguir: “Que o presidente da República saiba
que nós, mães, já sabemos que a falta de produtos no país
é um Plano diabólico para exigir do povo faminto que
aceite o comunismo como tábua de salvação. Queremos
um Brasil tranqüilo, próspero e sempre nosso. Queremos,
com tranqüilidade, ensinar aos nossos filhos o amor de
Deus e da Pátria, contra os materialistas traidores”, con-
cluem.10

10 “Mães apelam ao presidente: ‘modifique as linhas perigosas de seu governo’”. Jornal Semana Católica, p. 1, 22 jul.
1962.



22

O discurso do maternalismo surgiu da construção cultural sobre as diferen-
ças biológicas, ou seja, as sociedades – dentro dos seus aspectos sócio-culturais
peculiares – organizam e orientam os papéis que serão assumidos por homens e
mulheres, partindo das características biológicas destes grupos. O que não significa
que esses papéis sejam naturais, pelo contrário, são naturalizados, pelos homens e
pelas mulheres, dentro de relações de poder – as relações de gênero.

No caso das mobilizações aqui estudadas, em se tratando de um universo
majoritariamente católico/cristão, ao conceito de maternalismo integra-se o
conceito de marianismo. Este, como aponta a autora Zaíra Ary (2000), com-
preende uma carga de valores e estereótipos que visam enquadrar as mulheres
numa imagem perfeita para o que é pregado no discurso majoritário cristão,
da Virgem Maria, o modelo católico/cristão que toda mulher deveria seguir.

Elas estavam convencidas da necessidade de irem às ruas lutar em defesa
da democracia, supostamente ameaçada pelo comunismo, mas, mais que isso,
sabiam que essa era uma função a ser exercida pelas mulheres, ou melhor, pelas
mães, filhas, noivas e esposas do Brasil. “Elas se lançaram na esfera pública a
partir de sua condição de seres privados – foi como ‘mulheres-mães-donas-de-
casa’ que aquelas mulheres se apresentaram publicamente” (ARY, 2000, p.
10). Para elas, cabia às mulheres resguardar os pilares que garantem a manu-
tenção de qualquer sociedade cristã: “Deus, pátria e família”, e, para que nada
de mal acontecesse a essa sociedade, valeria a pena “sair dos seus lares” e ir às
ruas cumprir o “seu papel”.

As senhoras soteropolitanas e a Marcha da Família

Em Salvador, já nos primeiros meses de 1963, início da gestão do go-
vernador Antonio Lomanto Júnior – gestão dos partidos opositores PTB e
UDN – setores conservadores da Igreja Católica, contando com a presença
de diversas senhoras soteropolitanas, organizaram suas primeiras ações de
rua com a finalidade de desestabilizar Jango e conter suas reformas de base.
Dentre as manifestações de maior visibilidade, destacamos a procissão de
Corpus Christi, realizada em 1963 e presidida pelo bispo auxiliar Dom
Walfrido Vieira, considerada a maior procissão já observada, até aquele mo-
mento, em Salvador (FERREIRA, Muniz. 2003). Esta foi convocada pela
Cruzada do Rosário em Família – organização de cunho internacional fun-
dada em 1945, nos Estados Unidos – e liderada pelo padre irlandês Payton,
tendo como mote a “apreensão dos católicos em face à ameaça comunista”.
(FERREIRA, Muniz. 2003, p. 6)
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Realizadas em diversos Estados brasileiros, as Cruzadas do rosário
consistiram numa espécie de ensaio para as Marchas da família. Seu obje-
tivo era tocar emocionalmente a todos os presentes através da manipulação
de símbolos religiosos que envolviam, em especial, os apelos de Nossa Se-
nhora de Fátima e a reafirmação da necessidade da defesa dos ‘valores sa-
grados’ da sociedade cristã – conforme vimos, Deus, pátria e família –
contra o comunismo.

Outra manifestação organizada em Salvador pelo padre Payton, na-
quele ano, foi a panfletagem feita pelas mulheres da CAMDE11 que tinha
por objetivo “conclamar as famílias a enfrentarem ‘o inimigo comunista’
que é a negação da liberdade, da justiça e da paz”. (FERREIRA, Muniz.
2003, p. 6)

Na Bahia, apesar da existência de várias organizações de mulheres de
setores médios, em sua grande maioria de caráter filantrópico ou
emancipacionista como o exemplo da Federação Bahiana pelo Progresso
Feminino, criada em abril de 1931, não observamos uma articulação
institucionalizada com esse movimento nacional no período que antece-
deu ao golpe civil-militar de 1964. Esta articulação só ocorreu através da
Deputada Estadual Ana Oliveira, do Partido Libertador (PL), que, após o
sucesso da manifestação paulista, em 19 de março de 1964, será a primeira
mulher de destaque na Bahia a empenhar-se em conclamar as baianas para
se integrarem a esta mobilização nacional, conforme noticiou o jornal A
tarde:

A deputada Ana Oliveira anuncia que vai iniciar um
movimento de mulheres baianas em defesa da democra-
cia e das instituições vigentes e contra o comunismo, a
exemplo do que já acontece em Minas, Rio e São Paulo.
Já na próxima terça-feira, fará um discurso na assembleia
lançando o movimento e depois conclamará as mulheres
de todo Estado a se unirem. Já conta com a adesão ante-
cipada de centenas de mães de família, senhoras de todas
as classes e de todas as idades.12

11 Campanha da Mulher Democrática (CAMDE) é uma entidade feminina de São Paulo, lançada no ano de 1962,
no Rio de Janeiro, com o objetivo de lutar contra a infiltração comunista no Brasil, em defesa da democracia. Para
mais informações. (SIMÕES, 1985, p. 28)

12 “Discurso de Ana Oliveira”. A Tarde, p. 3, 21 mar. 1964.
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Nos dias que se seguiram, Ana Oliveira utilizou várias vezes a tribuna da
Assembleia Legislativa para convocar as mulheres, sempre alertando para o
risco do avanço comunista. Mas foi somente após o golpe civil-militar de 1964
que as mulheres baianas de classe média se organizaram e trataram logo de
manifestar seu apoio ao novo regime. Já no dia 06 de abril, com uma matéria
intitulada Professoras solidárias com o Exército, o jornal A Tarde noticiou que
“Comissão de professoras presta homenagem ao General Manoel Mendes Pe-
reira, comandante da VI região militar, pelo revigoramento de democracia
brasileira”.13

No dia seguinte, o referido jornal trazia com destaque a notícia da home-
nagem realizada pelas mulheres ao General Manoel Mendes Pereira, coman-
dante da VI região militar e “por seu intermédio, aos chefes das guarnições da
Marinha e da Aeronáutica”. O discurso proferido por Suzana Imbassahy da
Silva nos dá claramente uma ideia da composição social dessas mulheres e de
seus interesses políticos:

Aqui estamos nós, uma delegação de senhoras cristãs,
mães de famílias, médicas, professoras, funcionárias,
mas, antes de tudo, mulheres baianas que também têm
seu passado de glórias vinculado a todos os fatos da
história do Brasil, mulheres que se orgulham de serem
descendentes de Maria Quitéria, mulher-soldado, e
sóror Joana Angélica, a mártir; mulheres baianas que
também sofreram e vibraram, dentro de seus lares,
acompanhando cheias de ansiedade toda essa maravi-
lhosa campanha que se processou com tanta eficiência
e tanta paz que se nos afigura milagre de Deus por
intermédio das forças armadas. [...] porque afastou de
nós, mulheres cristãs, esse vento mau que soprou pelo
Brasil, “vento de pânico e de discórdia”, que ameaçou
desviar a terra brasileira da sua tradição de cordialida-
de e de ‘solução pacífica na superação das suas crises
históricas’.14

A Comissão organizadora da Marcha reuniu-se no requintado Club de
Bridge da Bahia, para definir o roteiro e os encaminhamentos necessários. Os

13 “Professoras solidárias com o Exército“. A Tarde, p. 2, 6 abr. 1964.

14 “O agradecimento da mulher bahiana“. A Tarde, p. 2, 7 abr. 1964.
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jornais destacam a presença de importantes senhoras e representantes do Cle-
ro15. Nessa reunião, foi elaborada a Proclamação da Marcha, amplamente
divulgada:

Baianos. Homens e mulheres, velhos e moços, de todas as
classes, de todas as profissões, de todos os credos de todas
as religiões, não esperem convite para participarem da
grande passeata no dia 15 (quarta-feira), a partir da Praça
da Sé às quinze horas, com o fim de expressar o nosso
sentimento de agradecimento a Deus – nosso grande
General – e as forças armadas pelo alívio que trouxe ao
coração de todos os brasileiros e particularmente, à famí-
lia baiana. Não espere convite pois a festa tem dono, é
sua, é minha, é nossa, é da Bahia.16

Assinava a proclamação: “A mulher baiana”.

No dia 15 de abril, a partir das 14 horas, começou a concentração na
Praça Municipal. Após a celebração do solene “Te-Deum”, na Catedral Basílica,
a multidão dirigiu-se ao Campo Grande,

[...] formando então uma impressionante torrente de ho-
mens, mulheres, crianças, que entoando hinos patrióti-
cos e religiosos, davam vivas às Forças Armadas e à De-
mocracia. Bandeiras do Brasil e da Bahia, faixas alusivas à
redemocratização do país, delegações de outros Estados e
do interior baiano, representantes de dezenas de entida-
des, civis e religiosas, grupos representativos das Forças
Armadas, bandas de música e o povo vibrando constituí-
am o conjunto da indescritível passeata [...] Os acordes
do Hino Nacional Brasileiro e de marchas patrióticas co-
moveram até as lágrimas de milhares de pessoas [...]17

15 [...] da reunião participaram inúmeras senhoras baianas, dedicando-se entre outras, D. Maria do Carmo Cabral,
esposa do coronel Francisco Cabral, Secretário de Segurança Pública, que representou D. Hildete Lomanto, esposa
do Governador do Estado e D. Maria Helena Almeida, esposa do Sr. Adélio Almeida. O Clero baiano esteve mais
uma vez representado pelos Srs. Manoel Soares e Walter Magalhães. Falando em nome do Cardeal da Silva, os dois
sacerdotes aprovaram a sugestão apresentada na reunião, segundo a qual os sinos das matrizes de salvador deveriam
repicar festivamente, lembrando aos fiéis e aos cristãos em geral o grande significado da Marcha da Família. (Ver:
“‘Marcha da Família’ na Bahia já tem programa aprovado”. Jornal da Bahia, p. 5, 8 abr. 1964)

16 “O Programa da Passeata”. A Tarde, p. 4, 9 abr. 1964.

17 “Marcha: Impressionante demonstração de civismo”. Jornal da Bahia, p. 1, 16 abr. 1964.
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Esta foi a maior manifestação baiana de apoio aos militares. Tendo sido
apoiada diretamente pela Prefeitura Municipal18, pelo Governo do Estado19

e por diversos setores20 a Marcha contou com cerca de 400 mil pessoas21. No
dia seguinte, em grande manchete, o jornal A Tarde anunciava em primeira
página “Marcha foi apoteose da vitória”. Como um dos resultados deste gran-
dioso acontecimento público, os grandes jornais da capital baiana noticia-
ram a abertura de uma sede da União Cívica Feminina (UCF) em Salvador,
cuja presidência ficou em mãos de Dona Edith da Gama e Abreu, conhecida
feminista baiana, fundadora da Federação Bahiana pelo Progresso Femini-
no22. Para além deste estudo que realizamos, fica a possibilidade de avaliar-
mos as conseqüências desta mobilização para o cotidiano político e social de
Salvador, em especial, para as soteropolitanas, pesquisa que realizaremos
posteriormente.

18 O apoio da prefeitura, através do seu prefeito, foi amplamente divulgada na imprensa:Em entendimento com a
deputada Ana Oliveira, o prefeito Antonino Casaes declarou que a prefeitura dará todo o apoio à realização da
passeata, mandando, inclusive, armar no Campo Grande, o grande palanque que foi utilizado [...] durante a Cruzada
do Rosário em família [...]. (Ver: “Passeata da Sé ao Campo Grande será sexta-feira”. A Tarde, p. 4, 8 abr. 1964). A
deputada Ana Oliveira comunicou às senhoras baianas que estão preparando a “Passeata da Vitória” que o prefeito
Antonino Casaes lhe garantiu todo apoio da prefeitura para a mesma [...] ofereceu [...] tudo que estiver a seu alcance.
(Cf. “Prefeitura apóia passeata”, A Tarde, p. 3, 9 abr. 1964).

19 Será feriado escolar amanhã, a fim de que os alunos das várias escolas possam participar da “Marcha...”, segundo
portaria baixada ontem pelo Secretário de Educação que recomenda ainda não devem os colegiais aparecerem na
passeata uniformizados. (Cf. “Feriado escolar amanhã para comemorar a Marcha da Família”. Jornal da Bahia, p.5,
14 abr. 1964)

20 Além da massa popular que deverá acompanhar a passeata, por iniciativa própria, diversas entidades já hipotecaram
irrestrito apoio ao desfile cívico, entre elas, destacando-se: A comunidade batista [...], todos os sindicatos democráticos
[...], instituições religiosas, ordens terceiras parlamentares, Rotary clube, Lions clube, toda a Maçonaria, Liga Bahiana
contra o analfabetismo, Petrobras, Fuzileiros navais, Clubes sociais e muitas outras. [...] Tendo a associação comercial
pedido aos seus membros que fechem seus estabelecimentos comerciais [...] O prefeito Antonino Casaes assinou
decreto considerando ponto facultativo o turno vespertino, o mesmo tendo feito a assembléia legislativa. [...] O
governador também vai declarar ponto facultativo no expediente da tarde [...] “Além de colocar seus navios para o
transporte de pessoas residentes no Recôncavo, durante a manhã, a navegação Bahiana colocará, também, todas suas
embarcações no porto, na hora do início do desfile [...] (Cf. “Sob o repicar dos sinos, baianos agradecerão a Deus”.
A Tarde, p. 3, 13 abr. 1964). O Presidente da Federação das Indústrias, Sr. Pedro Ribeiro, formulou apelo aos
industriais baianos no sentido de encerrar as atividades de suas empresas às 14 horas de amanhã, a fim de possibilitar
o comparecimento de seus operários a ‘Marcha da Família’ [...] Por outro lado, determinou o Presidente da Federação
das Indústrias a decretação de ponto facultativo nos órgãos ligados ao Serviço Social da Indústria e Serviço Nacional
de aprendizagem industrial a fim de que seus funcionários possam também participar da ‘Marcha da Família.’ [...]
programada para amanhã em nossa capital. (Ver: “Comércio fechará”. Jornal da Bahia, p. 5, 14 abr. 1964)

21 Eis a ordem em que se apresentaram na ‘Marcha da família...’, integrantes da passeata: 1) Banda de música do
exército; 2) Autoridades civis, militares e eclesiásticas; 3) Comissão central organizadora da passeata; 4) Grupamento
de professores e alunos do curso primário; 5) Grupamento de professores e alunos do curso secundário; 6) Diretórios
estudantis, que se incorporaram na praça Castro Alves; 7) Banda de música da Polícia Militar 8) Delegações do
interior; 9) Delegações esportivas; 10) Outras entidades, inclusive regionais. Desfilaram na grande Marcha da família...,
entre outros, notados pela reportagem: Conferentes e Consertadores de porto de Salvador; Colégio da Polícia Militar
do Estado; Corpo de Bombeiros; Irmandade de São Francisco; Ginásio Irmã Dulce; Círculo Operário da Bahia;
Evangelistas; Maçonaria; Instituto de música da Bahia tendo o vereador Cosme de Farias encerrado a passeata em
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Considerações finais

Em alguns estados brasileiros, as Marchas da Família com Deus pela
Democracia e pela Liberdade, estavam inseridas na campanha de desestabilização
de João Goulart, que contava com a liderança expressiva de mulheres (MOTTA,
2005). Em Salvador, conforme vimos, ela ocorreu após o golpe civil-militar de
1964, constituindo-se não mais como marcha de arregimentação – conforme
definição de Solange de Deus Simões – mas, sim, uma marcha de apoio.

Por fim, para não perder de vista que nosso artigo concentra-se na análise
de um movimento de mulheres, ratificamos que nem todos estes movimentos se
inserem no contexto das lutas feministas23. Conforme vimos, existem mulheres
organizadas que não questionam seus lugares sociais de gênero enquanto sujeitos
na sociedade e não têm a perspectiva de transformação na condição de
subalternidade da mulher (COSTA; SARDENBERG, 1994), pelo contrário,
muitas vezes utilizam-se dessa subalternidade e de um conjunto de estereótipos,
sem nenhuma – ou com pouca – perspectiva crítica quanto ao papel destinado à
mulher na sociedade, para justificar sua ação política ou suas demandas, como
foi o caso do movimento de mulheres pela desestabilização de Jango. Outro caso
exemplar, muito próximo ao nosso, foi o movimento sufragista de inícios do
século XX que colocava a necessidade da autonomia política das mulheres como
um dos requisitos para o melhor exercício do seu papel de mãe.

Entretanto, também não podemos esquecer que o movimento de mu-
lheres contempla uma enorme diversidade de formas de organização, objetivos
e ideologias. Neste sentido, Malyneux (2003, p. 225) afirma que “um movi-
mento de mulheres não precisa ter uma única expressão organizativa e pode

companhia de um grupo de crianças, das quais é mantenedor. (Ver: “Integrantes do desfile”. Jornal da Bahia, p. 5, 16
abr. 1964)

22 Apesar desta participação final de uma feminista, ressaltamos que a Marcha da família, muito embora um movimento
de mulheres, não pode ser caracterizado como uma mobilização feminista, pois este não questionava os lugares
sociais de gênero estipulado para homens e mulheres.

23 O movimento feminista, apesar de inserir-se no movimento mais amplo de mulheres, distingue-se por defender os
interesses de gênero das mulheres, por questionar os sistemas culturais e políticos construídos a partir dos papeis de
gênero historicamente atribuídos às mulheres, pela definição da sua autonomia em relação a outros movimentos,
organizações e o Estado e pelo princípio organizativo da horizontalidade, isto é, da não existência de esferas de
decisões hierarquizadas (ÁLVAREZ, 1990, p. 23). Segundo Costa e Sardenberg (1994) o feminismo pode se manifestar
enquanto uma doutrina ou movimento social, cujos sujeitos principais são em sua maioria mulheres que acreditam
na luta por igualdade e liberdade, questionando a hierarquização nas relações sociais entre homens e mulheres. “O
feminismo pressupõe o surgimento de uma consciência de gênero feminina“ (COSTA; SARDENBERG, 1994, p.
83), ou melhor, consciência feminista que se daria em âmbito coletivo refletindo nas praticas sociais entre homens e
mulheres. “A consciência de gênero é a forma como essas experiências são tratadas em termos culturais: encarnadas
em tradições, sistemas de valores, idéias e formas institucionais“. (COSTA; SARDENBERG, 1994, p. 84)
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caracterizar-se por uma diversidade de interesses, formas de expressão e locali-
zações espaciais”. Pode inclusive apresentar “posições e objetivos políticos dis-
tintos e, mesmo quando as mulheres se organizam de maneira autônoma, nem
sempre atuam de maneira autônoma na defesa dos seus interesses de gênero”
(MALYNEUX, 2003, p. 230).

Ou seja, a multiplicidade do movimento de mulheres pode abarcar, sem
contradições, movimentos feministas e que possuem uma visão crítica quanto
aos lugares sociais de gênero, mas também pode conter mobilizações como as
Marchas da família que, apesar de arregimentar um amplo número de mulhe-
res, foi organizado com base na manutenção das mulheres na condição de
mães, donas de casa e esposas exemplares, bem como buscou preservar o lugar
social a elas destinado: a família.
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