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Errata 
 

Na página 5, onde se lê: “[...]- ao realizarem paralisações coletivas-, [...]”; leia-se: “[...]- ao 
realizarem paralisações coletivas-, conforme analisado na obra de Maria Lucia Gitahy, Ventos do 
Mar: trabalhadores do Porto, movimento operário e cultura urbana em Santos, 1889-1914 (1992), 
[...]”. 
 
Na página 8, onde se lê:“[...] desde 1978 havia uma Comissão [...]”; leia-se: “[...] desde 1979 
havia uma Comissão [...]”. 
 
Na página 35, onde se lê:“[...] que abrigava a trabalhadores [...]”; leia-se: “[...] que abrigava os 
trabalhadores [...]”. 
 
Na página 37, nota de rodapé 121, onde se lê: “[...] franceses antes de dispersaram-se [...]”; 
leia-se: “[...] franceses antes de dispersarem-se [...]”. 
 
Na página 45, onde se lê: “[...] no cenário político durante os anos de 1961 a 1964”. [...]; leia-
se:“[...] no cenário político durante os anos de 1961 a 1964, conforme já analisado por Otávio 
Ianni, em sua obra a Ditadura do Grande Capital, publicada pela editora Civilização brasileira, 
em 1981”. [...]. 
 
Na página 52, onde se lê:“[...] um “trabalho nobre”-, [...]”; leia-se: “[...] um trabalho dos 
“tubarões”-, [..]”. 
 
Na página 74, onde se lê:“Desde 1978, havia uma Comissão [...]”; leia-se: ”Desde 1979, havia 
uma Comissão [...]”. 
 
Na página 80, nota de rodapé 273, onde se lê: “Decreto restabelecerá autonomia”. [...]”; leia-se: 
“Autonomia sai a qualquer momento”. [...]”. 
 
Na página 80, nota de rodapé: 274, onde se lê: “Esperança da caravana-Autonomia”. Cidade de 
Santos, 1 ago, 1983,p. 10”; leia-se: “Caminho aberto para autonomia”. Cidade de Santos, 1 ago. 
1983, p.1 (Primeira Página)”. 
 
Na página 94, onde se lê:“[...] existia desde 1979 e integrada por Adelino Rodrigues, Eduardo 
Castilho Salvador e Moacir de Oliveira, todos filiados ao PMDB, foram os responsáveis [...]”; leia-
se: “[...] existia desde 1979, e depois passou a ser integrada por Adelino Rodrigues, Eduardo 
Castilho Salvador e Moacir de Oliveira, todos filiados ao PMDB. Eles foram os responsáveis [...]”. 
 
Na página 98, nota de rodapé 316 e 318, onde se lê: “Sonho vira realidade e pega o povo 
desprevenido”. [...]”; leia-se: “Comerciantes satisfeitos”. [...]”. 
 
Na página 100, onde se lê: “[...] Então, somente às 17 horas os 45 caravanistas puderam viajar”; 
leia-se: “[...]. Então, somente às 18 horas, os 158 caravanistas puderam viajar”. 
 
Na página 104, nota de rodapé 327, onde se lê: “Rodrigues. Entrevista, 20 mar. 2012”; leia-se: 
“Esperança da caravana-autonomia”. Cidade de Santos, 1º ago. 1983. (Primeira Página)”. 
 
Na página 104, nota de rodapé 328, onde se lê: “Caminho aberto para a autonomia”. Cidade de 
Santos, 1º ago. 1983. p.10”; leia-se: “Esperança da caravana-autonomia”. Cidade de Santos, 1º 
ago. 1983. (Primeira Página)”. 
 
Na página 105, rodapé 329, onde se lê: “Caminho aberto para a autonomia”. Cidade de Santos, 
1º ago. 1983. p.10”; leia-se: “Esperança da caravana-autonomia”. Cidade de Santos, 1º ago. 
1983. (Primeira Página)”. 
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Na página 108, nota de rodapé 342, onde se lê: “Decreto restabelecerá autonomia”. [...]”; leia-
se: “Decreto sai a qualquer momento”. [...]”. 
Na página 111, nota de rodapé 355, onde se lê:“[...] p.p. Festejava-se [...]”; leia-se: “[...] 
Festejava-se [...]”. 
 
Na página 113, nota de rodapé 361, onde se lê: “Decreto restabelecerá a autonomia”. [...]”; leia-
se: “Decreto sai a qualquer momento”. [...]”. 
 
Na página 118, nota de rodapé 372, onde se lê: “Decreto restabelecerá a autonomia”. [...]”; leia-
se: “Decreto sai a qualquer momento”. [...]. 
 
Na página 120, nota de rodapé 375, onde se lê: “A reconquista de um direito”. [...]”; leia-se: “A 
ponte e o rio”.[...]”. 
 
Na página 135, nota de rodapé 426, onde se lê: “Alegria e fogos na praça para festejar a 
autonomia”. [...]”; leia-se: “Caravana Volta: Missão cumprida”. [...]”. 

Na página 135, onde se lê:” [...] abarrotada de populares, sindicalistas e políticos” e era possível 
visualizar faixas com os dizeres “Autonomia, fruto da mobilização popular”; “Viva a Autonomia”; 
“Viva a Caravana Roitman” e ouvia-se da multidão “Glória, Glória Autonomia, vencemos em 
Brasília”. A caravana seguiu pela rua São Bento, do Comércio, praça Rui Barbosa, João Pessoa, 
Martim Afonso, D. Pedro II, até a Praça Mauá. Foi uma grande festa de recepção dos 
caravanistas, mas ninguém estava interessada no fato de que a sonhada autonomia política de 
Santos fora restabelecida em decorrência de um acordo entre PTB/PDS, o qual poderá incorrer 
em inestimável prejuízo à classe trabalhadora”; leia-se: “ [...] abarrotada de populares, 
sindicalistas e políticos [...] a caravana seguiu pela rua São Bento, do Comércio, praça Rui 
Barbosa, João Pessoa, Martim Afonso, D. Pedro II, até a Praça Mauá. Ali uma multidão 
aguardava. “Glória, Glória Autonomia, vencemos em Brasília” [...][Foi uma grande festa de 
recepção dos caravanistas]. Ninguém estava interessada no fato de que a sonhada autonomia 
política de Santos fora restabelecida em decorrência de um acordo entre PTB/PDS, o qual 
poderá incorrer em inestimável prejuízo à classe trabalhadora. 
Na praça, várias faixas estendidas. Todas parecidas, com dizeres: “Autonomia, fruto da 
mobilização popular”; “Viva a Autonomia”; “Viva a Caravana Roitman [...]”. 
 
Na página 137, nota de rodapé 430, onde se lê: “Alegria e fogos na praça para festejar a 
autonomia”.[...]”; leia-se: “Caravana Volta: Missão cumprida”. [...]”. 
 
Na página 141, onde se lê: “ [...] Unidade Sindical da Baixada Santista, não aceitou a 
“negociação” [...] da devolução da autonomia. [...]”;leia-se: “[...]Unidade Sindical da Baixada 
Santista [...] [não aceitou a “negociação” [...] da devolução da autonomia].[...]”. 
 
Na página 157, onde se lê: “[não identificado]”; leia-se: “(Álvaro, 25 anos)”. 
 
Na página 167, nota de rodapé 526, onde se lê: “GUIMARÃES. Entrevista, 20 mar. 2013”; leia-
se: “No fim, alcaide lembra da autonomia”. Cidade de Santos, 10 jul. 1984, p. 9”. 
 
Na página 175, onde se lê: “Caminho aberto para a autonomia”. [...], p.10”; leia-se: “Caminho 
aberto para autonomia”. [...], p.1 (Primeira Página)”. 
 
Na página 175, onde se lê: “Esperança da caravana-autonomia” .[...], p.10”; leia-se: “Esperança 
da caravana-autonomia” [...], p.1 (Primeira Página)”. 
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RESUMO 

A presente dissertação tem o objetivo de analisar o retorno da autonomia política à 

cidade de Santos, perdida em 1969 quando o prefeito Esmeraldo Tarquínio Filho, do 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) foi cassado dois dias antes da sua posse 

pelo Ato Institucional Nº 5 (AI-5) e em seu lugar assumiu o general Clóvis Bandeira 

Brasil. Por 14 anos, a cidade foi comandada por prefeitos nomeados pelos militares 

e foi enquadrada como área de Segurança Nacional.  

Em 1983, o Projeto de Lei de autoria do deputado federal Gastone Righi, do Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB) sobre a devolução da autonomia foi encaminhado à 

Câmara Federal e aprovado por unanimidade. No entanto, ao passar pelo Senado, 

na primeira vez não foi votado por falta de quórum e a decepção tomou conta das 

lideranças políticas e dos moradores. 

Mais uma vez o projeto estava em pauta, em regime de urgência. E com o intuito de 

pressionar a votação alguns vereadores do Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB) organizaram uma caravana com 180 moradores que partiram de 

ônibus de Santos para Brasília.  

A autonomia não veio como esperado, mas através da assinatura de um Decreto-Lei 

do presidente em exercício Aureliano Chaves, em 1983. Mesmo assim, o clima de 

festa era evidente na cidade e Santos, no ano seguinte, elegeu Oswaldo Justo como 

o primeiro prefeito após a conquista da autonomia. Seu vice era o filho de Esmeraldo 

Tarquínio, que tem o mesmo nome de seu pai. As análises dos jornais, das 

entrevistas e das Atas da Câmara permitiram observar que a cidade estava 

mobilizada pelo retorno da autonomia. 

Palavras-chave: Abertura política; Autonomia; Caravana; Decreto-Lei; Ditadura 

militar; Eleição.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

The objective of this dissertation is to analyze the return of political autonomy to the 

City of Santos, lost in 1969 when Mayor Esmeraldo Tarquínio Filho of the Brazilian 

Democratic Movement Party (MDB) was impeached two days before being arrested 

under Institutional Act No. 5 (IA-5), and replaced by General Clóvis Bandeira Brasil. 

For 14 years, the city was commanded by mayors appointed by the military and was 

defined as an area of national security. 

In 1983 a Bill concerning the return of autonomy authored by Congressman Gastone 

Righi of the Brazilian Labor Party (PTB) was sent to the Federal Board and 

unanimously approved. However it was unable to pass the Senate the first time for 

lack of a quorum and vote, and disappointment overtook the political leadership and 

the residents. 

The Bill was subsequently placed on the agenda on an emergency basis. And in 

order to insure a vote some councilors of the Brazilian Democratic Movement Party 

(PMDB) organized a bus caravan with 180 residents that left from Santos to Brasilia.  

However autonomy did not result as expected, but from a Declaration by the Acting 

President Aureliano Chaves in 1983. Even so, a festive atmosphere was evident in 

the city, and the following year Santos elected Oswaldo Justo as its first mayor 

following the winning of autonomy. His vice-mayor was the son of Esmeraldo 

Tarquínio, with the same name as his father. Analyses of newspapers, interviews 

and the Minutes of the Board allow observation that the city was mobilized by the 

return of autonomy. 

Key-words: Autonomy; Caravan; Declaration; Election; Military Dictatorship; Political 

openness. 
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Que nada nos defina.  

Que nada nos sujeite.  

Que a liberdade seja a 

nossa própria substância. 
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Apresentação 

O ano de 1969 deixou marcas profundas na cidade de Santos. A cassação 

dos direitos políticos do recém-eleito prefeito Esmeraldo Tarquínio Filho, pelo Ato 

Institucional Nº 5 (AI-5), de 13 de dezembro de 1968, representou o fim do direito 

dos cidadãos de escolherem a seus representantes. A cidade foi então enquadrada 

como área de Segurança Nacional e sua autonomia política perdida. Durante os 14 

anos seguintes, de 1969 a 1983, a cidade foi comandada por prefeitos biônicos, à 

escolha do Governador do Estado de São Paulo. 

O início da pesquisa sobre Esmeraldo Tarquínio, desde o começo de sua 

carreira política, quando ainda jovem vereador eleito em 1959, apesar da lembrança 

da maioria dos santistas ser referente a ele apenas como o prefeito negro cassado 

pela ditadura militar logo após sua eleição e que desconheciam, assim, sua anterior 

atuação política na cidade do litoral paulista, levou à análise que resultou em uma 

monografia de conclusão do curso de Graduação em História e, mais do que 

elaborar uma biografia política, visava compreender as particularidades da cidade de 

Santos em um contexto temporal conturbado da História do Brasil: o período da 

renúncia de Jânio Quadros e da posse de João Goulart, em 1961.  

As condições políticas, econômicas e sociais da cidade de Santos – que 

sofria sob a intervenção da ditadura militar até a recuperação plena de sua 

autonomia, passados alguns anos, fato ocorrido somente na década de 1980 – 

naturalmente foram direcionadas à proposição de um projeto de pesquisa, com vista 

à realização de uma futura Pós-Graduação em História, nível Mestrado, cuja 

centralidade do tema foi fixada não no período da intervenção, em si, mas a partir do 

momento mais significativo para a própria cidade: a luta pela recuperação de sua 

autonomia política. O projeto foi aceito como trabalho de conclusão do curso de 

Especialização (Lato Sensu) – História, Sociedade e Cultura da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP e, imediatamente, preparado para 

concorrer e pleitear uma vaga no Programa de Pós-Graduação em História Social, 

nível Mestrado, desta PUC-SP. 

Assim, ao adentrar ao espírito combativo e de larga mobilização social 

enfrentado pelos santistas, à época, espírito que ultrapassava mesmo às lutas das 

categorias no interior das classes sociais, particularmente a dos trabalhadores, e 

recuperar as características da participação popular dos moradores da cidade pelo 



retorno da autonomia política, aparentemente dispersas e voltadas apenas para seu 

cotidiano típico de cidade praieira, evidenciava um momento ímpar vivenciado pela 

cidade de Santos. 

Mais do que o impacto proporcionado pela perda da autonomia política, a 

pesquisa então realizada concentrou esforços no resgate de tal mobilização havida, 

que revelou uma nova face da cidade que não remete a um de seus muitos apelidos, 

como o de Moscouzinha Brasileira, mas revela, primordialmente, um sentido de 

cidadania ainda desconhecido para muitos santistas, particularmente os das novas 

gerações.  

Desse modo, a luta por uma autonomia política – reconquistada quando ainda 

vigorava a ditadura militar no Brasil em 1983 – tornava a cidade de Santos, em 

primeiro lugar, a ocupar a posição de reconquista sobre seu direito cidadão de 

escolher novamente a seu prefeito, ao chefe do Executivo local. A pressão popular 

dos moradores da cidade e as articulações realizadas pelos partidos políticos foram 

fatores determinantes para a retomada da autonomia política santista – única cidade 

a ter seu processo eleitoral fora do calendário oficial do País, ocorrido em junho de 

1984 – em meio à mobilização da sociedade brasileira em torno de três bandeiras 

básicas: democracia, autonomia e descentralização. Santos abria o caminho, assim, 

apesar de enquadrada como área de Segurança Nacional, por sua posição 

estratégica e relevância de seu Porto. 

O tema em questão fortificou-se, também, pela percepção de que poucos 

historiadores se debruçaram sobre ele e restringia, assim, o ensejo às 

rememorações – nem sempre fidedignas – do ocorrido naquele momento. A partir do 

desenvolvimento da pesquisa foi percebido que os moradores da cidade engajaram-

se em um movimento de atuação política e cidadã do qual resultou a “Caravana 

Autonomista Leonardo Roitmann”, símbolo da luta que se dirigiu até Brasília para 

acompanhar a votação do Projeto de Lei então em pauta no Senado Federal pelo 

retorno das Eleições Diretas à cidade de Santos. Apesar do boicote à votação, 

expresso nitidamente pelos parlamentares na ausência de quórum no plenário, o 

esforço da manifestação política surtiu efeito, pois os caravanistas retornaram com o 

Decreto-Lei assinado pelo então presidente em exercício, Aureliano Chaves.  

Lamentavelmente, poucos conhecem esta parte da História da cidade. Como 

santista, percebo que através do conhecimento das mobilizações sociais ocorridas 

na região podem-se formar cidadãos comprometidos, conscientes do seu poder de 



transformação e de interferência na condução dos rumos a serem dados à cidade, 

ao Estado e ao País.  

O direito ao voto foi negado aos santistas por diversas vezes, desde a posse 

de Getúlio Vargas em 1930. Justificativas foram dadas pelos donos do poder, como 

tão bem discorreu Raimundo Faoro sobre o tema em magistral obra homônima de 

1958 e em muito acrescida para a edição de 1975 – Os Donos do Poder. Formação 

do patronato político brasileiro –, onde realçava esta necessidade patrimonialista 

tristemente herdada de nosso passado colonial português, cujo ranço ainda se 

enreda e permeia nas atuais relações políticas e econômicas, e também sociais, em 

permanentes atitudes “de plantão” e “conchavo” para que Santos, no caso, e o País, 

como todo, não tivessem eleições durante muito tempo e aos brasileiros não fosse 

permitido exercer sua cidadania de forma plena. Não faltaram também, a bem da 

verdade, tolherem a cidade de Santos por haverem-na considerado como a cidade 

do “Porto Vermelho”, porta de entrada aos pensamentos socialistas e comunistas, 

no dizer da reacionária sociedade política brasileira permanentemente entronizada 

nas searas do poder. Assim, a questão principal foi a de analisar as particularidades 

sobre a cidade de Santos em um contexto nacional de distensão e abertura política, 

a partir dos Governos Geisel (1974-1979) e Figueiredo (1979-1985) e que também 

gestava, positivamente em suas entranhas, a um histórico movimento: o das Diretas 

Já.  

Esta dissertação se propõe elucidar para o leitor, e oxalá o consiga, a 

caminhada de luta pela autonomia política da cidade de Santos conquistada durante 

a ditadura militar. O conjunto das fontes de pesquisa utilizadas, como Atas da 

Câmara, jornais e depoimentos, expressa os múltiplos interesses que vicejavam e 

que estavam então em jogo, assim como permitem objetivar os nexos constitutivos 

que caracterizaram as relações societárias voltadas para determinado objetivo – a 

conquista da autonomia – e sua inerente expressão nas disputas políticas havidas 

naquele momento. 

 

 

 

 



Introdução 

 

A presente dissertação tem por objetivo a análise da retomada da autonomia 

política da cidade de Santos durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985), ao final 

da sua fase de distensão (1974-1985). O período analisado refere-se à organização 

de uma mobilização social por parte de sua população com vista ao processo de 

autonomia política daquela cidade, representada em caravana que se deslocou até 

Brasília para acompanhar a votação de um Projeto de Lei neste sentido, no ano de 

1983 e até a ocorrência da primeira Eleição Direta na cidade após 14 anos de 

intervenção federal, em 1984.  

Durante o período de distensão da ditadura, mobilizações sociais ocorreram 

por todo o Brasil pelo direito de votar novamente para Presidente da República. Era 

o movimento nacional pelas Diretas Já (1983-1984) que levou a população às ruas, 

assim como o movimento das “Diretas já santista” que lutava pelo direito de escolha 

do seu prefeito e ver restituída, assim, sua autonomia. Salvo às devidas proporções, 

os casos citados apresentam semelhanças no que diz respeito aos objetivos e 

desfechos. Embora aparentemente derrotados, ambos mostraram a força da 

organização popular durante a ditadura militar brasileira.  

A cidade de Santos não foi a única a lutar pela sua autonomia. O Distrito 

Federal – que desde a sua fundação, em 1960 – foi comandado por governantes 

nomeados, passava por situação semelhante quando, no início da década de 1980 

foi organizado o primeiro comício público ainda durante a ditadura militar pelo direito 

à autonomia, conforme apresentado no trabalho de Elenice Alves Leite Borges, O 

processo legislativo para a autonomia do Distrito Federal – Lutas e Conquistas. 

Santos perdeu sua autonomia em março de 1969 quando o prefeito eleito, 

Esmeraldo Tarquínio,1 do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), dois dias antes 

de tomar posse teve cassado os seus direitos políticos pelo Ato Institucional Nº 5 

(AI-5). A cidade passou então a ser administrada por prefeitos nomeados – 

                                                           
1
 Esmeraldo Soares Tarquínio de Campos Filho (1927-1982). 
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chamados posteriormente biônicos2 – e classificada, meses depois, como “área de 

Segurança Nacional”.3  

O político Esmeraldo Tarquínio foi considerado, segundo os agentes do 

Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo (DEOPS-SP), 

como um “marginado” que teria se envolvido em diversos atos subversivos. A 

recente abertura dos arquivos deste órgão, em abril de 2013, permitiu, pela primeira 

vez, mostrar a visão dos militares em relação a Esmeraldo Tarquínio. Também se 

aventa a hipótese de que a cassação de seus direitos políticos possa ter ocorrido, à 

época, por preconceito quanto à cor de sua pele – Tarquínio era negro –, sendo este 

aspecto relembrado por alguns dos entrevistados, em depoimentos realizados para 

esta dissertação. No entanto, não há referência sobre tal questão nos arquivos do 

DEOPS.  

A perda da autonomia não era uma novidade para Santos. Em 1908, foi 

criado o cargo de prefeito na cidade, em substituição aos intendentes municipais.4 A 

partir daquele ano, os prefeitos foram eleitos pelo voto popular – situação que 

perdurou até outubro de 1930 –, quando foi instituído o governo provisório de Getúlio 

Vargas5 e a cidade passou a ser governada – durante um mês – por uma junta 

governativa composta por Waldemar Leão, Antonio F. da Silva e Leopoldo de 

                                                           
2
 Termo correlacionado à personagem do seriado de TV dos Estados Unidos, “O homem de seis 

milhões de dólares” (1974-1978). Na sinopse da série, o ex-astronauta norte-americano Steve Austin 

(representado pelo ator Lee Majors) sofreu um grave acidente e passou por diversas cirurgias que 

alcançaram o impressionante valor de seis milhões de dólares – daí, o título da série –, onde teve 

implantado um braço, as duas pernas e um dos olhos (ditos biônicos) e que lhe garantiam correr em 

grande velocidade, possuir uma força além do normal e uma visão acurada, que o auxiliava a enfrentar 

seus inimigos – os inimigos dos Estados Unidos, que então vivia em pleno período de Guerra Fria. A 

oposição à ditadura, em referência ao seriado, apelidou os governantes nomeados pelos militares de 

biônicos por serem incansáveis e por correrem sozinhos sem competidores, já que não participavam de 

eleição direta. “Você sabe o que é prefeito biônico?” Disponível: 

http://www.correiodealagoas.com.br/blog/97/artigos/2012/08/25/voce-sabe-o-que-e-prefeito-

bionico.html Acesso: 22 set. 2013. Para rever o seriado “O homem de seis milhões de dólares”. 

Disponível: http://www.geraisnews.com.br/series/item/2528-vale-a-pena-rever-cyborgue-o-homem-

de-6-milh%C3%B5es-de-d%C3%B3lares.html Acesso: 22 set. 2013. 
3
 Em 12 de setembro de 1969, o Presidente da República, Arthur da Costa e Silva, assinou o Decreto-

Lei Nº 865, no qual Santos foi considerada “área de interesse de Segurança Nacional”. Tal 

enquadramento deveu-se ao fato de ser uma cidade portuária – já bastante conhecida por seu ativismo 

político –, sendo denominada como “Porto Vermelho” e “Moscouzinha Brasileira”, dentre outros 

adjetivos associados ao comunismo. Desta forma, o objetivo dos militares era instaurar a ordem, 

evitando-se qualquer forma de subversão, a partir do combate dos considerados “inimigos da nação” e 

garantir, assim, o controle do porto, palco de inúmeras greves.   
4
 Lei Orgânica do Estado de São Paulo criou o cargo de prefeito por Eleição direta. O primeiro prefeito 

da cidade de Santos foi o Coronel Carlos Augusto Vasconcelos Tavares, em 1908.  
5
 Getúlio Dornelles Vargas (1882-1954). 
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Oliveira Figueiredo.6 Logo em seguida, os prefeitos de Santos foram nomeados pelo 

Governador do Estado, situação que perdurou até o ano de 1936, quando a Câmara 

dos Vereadores elegeu Aristides Bastos Machado, não havendo votação popular, de 

acordo com o parágrafo 2º, do Artigo 20, da Lei Orgânica dos Municípios.7 Tal 

situação estava prevista na Constituição de 1934, em seu Artigo 13, como uma 

forma de “assegurar” a autonomia que não era entendida, neste momento, como 

direito da população de eleger o Executivo local. A intenção de Vargas, ao dar a 

possibilidade prevista pela Constituição – a da Câmara nomear prefeitos nas 

cidades –, tinha por objetivo precípuo centralizar o poder em suas mãos para 

enfraquecer o poder das oligarquias regionais através da nomeação dos tenentes, 

que tiveram um papel fundamental na ascensão de Vargas em 1930 para governar 

os Estados da União.  

Parte deste projeto da centralização do poder foi conseguido com a criação 

da Lei de Segurança Nacional (LSN) em 1935, que definia os crimes contra a ordem 

e o combate à subversão. Desse modo, com o acirramento da tensão política 

durante todo este ano e em meio às manifestações que tinham por intenção depor o 

governo, Vargas valeu-se da força da nova lei e promoveu o fechamento da Aliança 

Nacional Libertadora (ANL), com a consequente prisão dos seus membros. Em 

novembro de 1935 aconteceu o levante político-militar apoiado pelo Partido 

Comunista Brasileiro (PCB) em Natal, Recife e no Rio de Janeiro, pejorativamente 

conhecido por “Intentona” – ato tido por desatinado, tresloucado –, movimento que 

levou Vargas a endurecer seu governo e caminhar para uma ditadura, com a prisão 

de centenas de pessoas, além da de Luís Carlos Prestes, líder comunista que ficou 

preso de 1936 a 1945. A repressão varguista também se refletiu na instância 

jurídica, com três emendas que a Constituição de 1934 sofreu já no ano seguinte da 

sua criação e que reforçaram o combate à subversão, obrigando o Brasil a viver – 

em alguns momentos – sob “estado de sítio”.8  

No ano de 1937, com a instauração do Estado Novo (1937-1945), Santos 

perdeu sua autonomia e os prefeitos passaram a ser nomeados pelo Governador do 

                                                           
6
 “PREFEITOS de Santos”. Disponível:  

http://www.santos.sp.gov.br/comunicacao/historia/prefeitos/prefeitos.html Acesso: 17 maio 2013.  
7
 “Foi solennemente installada a edilidade santista”. O Diário, 14 ago. 1936. Disponível: 

http://www.novomilenio.inf.br/santos/poli1932.htm Acesso: 17 maio 2013. 
8
  CONSTITUIÇÃO de 1934. Disponível: http://www.meionorte.com/josefortes/constituicao-de-1934-

69112.html Acesso: 4 out. 2013. 
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Estado. A cidade passou a ser vigiada pelas autoridades do DEOPS-SP e da Polícia 

Marítima por conta dos muitos estrangeiros ali estabelecidos, e assim foi 

considerada como foco proliferador das ideias comunistas.9 Desse modo, continuou 

Santos também sem sua autonomia durante o Governo Dutra10 (1946-1951), quando 

a cidade foi enquadrada na Lei de Segurança Nacional por causa de seu porto, tido 

como estratégico para a defesa do país e para poder combater a “onda vermelha” 

que, na visão do Governo – e a qualquer momento –, poderia destruir as estruturas 

vigentes do Estado capitalista.  

Somente em 1952, quando foi eleito pelo voto popular o prefeito Antonio 

Ezequiel Feliciano da Silva11 (1953-1957), Santos teve sua autonomia restituída, 

através de um Projeto de Lei do próprio Feliciano, quando deputado federal. Tal 

situação foi mantida até o ano de 1969, período mais extenso em que a cidade foi 

administrativa e politicamente autônoma, até aquele momento. A partir daí, Santos 

foi novamente comandada por prefeitos nomeados – agora ditos biônicos. Conforme 

será analisado nos capítulos seguintes, a perda da autonomia política da cidade de 

Santos sempre foi justificada pelo “perigo comunista”, em decorrência da intensa 

concentração de trabalhadores que protagonizaram diversas lutas políticas desde 

meados do século XIX e, também, por se tratar de porto de elevado potencial 

econômico e área dita estratégica para a defesa nacional.  

A construção de um porto moderno e de uma ferrovia chamada São Paulo 

Railway, em 1867, transformaram radicalmente a cidade de Santos em meados do 

século XIX – mais precisamente sua região central –, anteriormente local de moradia 

da classe abastada e que passou a ser, com o intenso fluxo de mercadorias, lugar 

de habitação dos trabalhadores portuários e do comércio. Neste momento, Santos 

era chamada de “Porto do Café”, por onde escoava o produto que vinha do Oeste 

paulista – principal gerador de riqueza econômica do Brasil e da própria cidade.  

Nas áreas da saúde pública e da infraestrutura, as epidemias que assolavam 

Santos foram combatidas com a construção dos canais de drenagem e redes de 

esgoto, o que acabou por transformar a cidade em um polo econômico já no início 

                                                           
9
 TAVARES, Rodrigo Rodrigues. A "Moscouzinha" Brasileira. Cenários e Personagens do Cotidiano 

Operário de Santos (1930-1954). 1. ed. São Paulo: Humanitas / FAPESP, 2007. p. 153. (Coleção 

Histórias da Repressão e da Resistência, v. 6) 
10

 Eurico Gaspar Dutra (1883-1974). 
11

 Antonio Ezequiel Feliciano da Silva (1899-1981). 
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do século XX, graças ao seu movimentado porto.12 A permanente mobilização dos 

trabalhadores (muitos deles imigrantes) e a solidariedade que manifestavam com 

outras categorias – ao realizarem paralisações coletivas –, levou a cidade a ser 

conhecida como Porto Vermelho e Moscouzinha Brasileira.  

Por viver sob quase constante intervenção federal e com tamanha 

mobilização política, os portuários também conviveram ao longo do século XX com 

muita repressão, que acabava por atingir a toda população. Dentre as formas de 

repressão utilizadas, a mais lembrada pelos santistas foi a desenvolvida pela última 

ditadura militar, iniciada em 1964. Neste mesmo ano, Santos recebeu o navio “Raul 

Soares”, um navio-presídio onde os chamados “subversivos” foram torturados a 

bordo.13  

De 1969 até 1983 a cidade foi controlada por prefeitos biônicos. A Câmara 

Municipal entrou em recesso em maio de 1969, logo após a cassação do prefeito 

eleito Esmeraldo Tarquínio, quando assumiu o general Clóvis Bandeira Brasil. 

Assim, somente em julho de 1970 a Câmara santista retomou suas atividades.  

Diversos fatores levaram à distensão política da ditadura militar no Brasil e a 

Historiografia brasileira conta com algumas análises sobre este período.14 A 

transição do poder para a sociedade civil foi feita de maneira “lenta, segura e 

gradual”, iniciada no governo do general Ernesto Geisel15 (1974-1979). Na América 

do Sul – de acordo com estudos do historiador Gregory Weeks,16 especialista em 

Relações Internacionais e História Militar – existem algumas formas de transições 

políticas que podem ser observadas em três categorias distintas: a dos países que 

experimentaram transições mais favoráveis à democracia, quando derrotados em 

                                                           
12

 LANNA, Ana Lucia Duarte. Uma cidade na transição – Santos: 1870-1913. 1. ed. São Paulo: 

Hucitec, 1996. p. 50, 140. 
13

 SILVA, Ricardo Marques da; ALEXANDRINO, Carlos Mauri. Sombra sobre Santos: O longo 

caminho de volta. 1. ed. Santos/SP: Secretaria Municipal de Cultura, 1988. p. 9-11. 
14

 Para maiores esclarecimentos sobre este período, conferir: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia 

de Almeida Neves (org.). O Brasil Republicano. O Tempo da Ditadura: regime militar e movimentos 

sociais em fins do século XX. v. 4. 1. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003; ALVES, Maria 

Helena Moreira. Estado e oposição no Brasil (1964-1984). 1.  ed. São Paulo: EDUSC, 2005; 

DREIFUSS, René Armand. O jogo da direita na Nova República. 1. ed. Petrópolis/RJ: Vozes, 1989; 

SANTOS, Theotônio dos. “América Latina: Democratização e Ajuste Estrutural”. Disponível: 

http://www.reggen.org.br/midia/documentos/democratizacaoeajusteestrutural.pdf Acesso: 6 out. 2013.  
15

 Ernesto Beckmann Geisel (1907-1996). 
16

 WEEKS, Gregory B. “Repensando Factores Históricos: Las Transiciones Políticas y Militares en 

América del Sur”. In Politics & Policy. v. 32. n. 1. Charlotte, North Carolina/USA: University of 

North Carolina, March 2004. 
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guerra ou ao fim de um regime militar; a daqueles onde a transição foi menos 

favorável, e a daqueles que não emergiram do ordenamento autoritário.  

No caso do Brasil, os próprios militares conduziram o processo de transição à 

democracia. Segundo Weeks, a modalidade de transição pactuada é a mais 

complexa, pois tornaria a emergência da nova democracia uma instituição já 

formada sob a marca de indelével “defeito de nascença”.17 Desse modo, e a partir da 

premissa do cientista político Samuel Fitch de que “os militares tradicionalmente são 

uma força central na política latino-americana” (1998),18 o Brasil teve sua transição 

para a democracia controlada pelos militares que tomaram em suas mãos a decisão 

de deixar o poder aos civis, em 1985. No entanto, Weeks reitera a acentuada 

presença e autonomia militar no Brasil, constitucionalmente outorgada, inclusive.  

Dentre as principais razões para o desgaste da ditadura brasileira destacam-

se a alta internacional dos juros e a Crise do Petróleo, ocorridas em 1973. Por 

ocasião do apoio norte-americano a Israel durante a Guerra Árabe-Israelense 

(Guerra do Yom Kipur), contra o Egito e a Síria, os países árabes que formavam a 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) eram responsáveis por 

dois terços das reservas petrolíferas do planeta, e, em retaliação direta a tal apoio, 

majoraram o preço dos combustíveis em 300% naquela ocasião e estabeleceram 

cotas fechadas de produção. O resultado foi um quadro de recessão nos Estados 

Unidos e na Europa que se refletiu por todo o mundo ocidental.19  

No entanto, os Estados Unidos – que apoiaram a derrubada do Governo 

Jango20 em 1964 e a instauração da ditadura militar no Brasil, por exemplo, bem 

como em muitos outros países das Américas Central e do Sul –, passados alguns 

anos viriam a defender os movimentos de redemocratização que levaram os 

                                                           
17

 WEEKS, 2004. Op. cit. 
18

 FITCH, Samuel J. The Armed Forces and Democracy in Latin America. Baltimore, Maryland/USA: 

The Johns Hopkins University Press, 1998 apud Weeks, 2004. 
19

 A Crise do Petróleo de 1973 foi um dos sinais do esgotamento do “milagre econômico”, quando 

até então o Governo brasileiro desfrutava de um clima externo favorável para o seu crescimento, da 

ordem de 14% (a extraordinária meta anual do período foi de 11,1% ao ano, do Produto Interno Bruto 

– PIB). No entanto, outros sinais anteriores a esta crise podem ser destacados, como quando o governo 

de Richard Nixon, em 1971, “abandonou unilateralmente a conversibilidade do dólar em ouro, 

sepultando o acordo de Bretton Woods” (término do lastro em ouro das moedas e início da flutuação 

do câmbio). Cf. EARP, Fábio Sá; PRADO, Luiz Carlos. “O Milagre brasileiro: crescimento acelerado, 

integração internacional e distribuição de renda (1967-1973)”. In FERREIRA, Jorge; DELGADO, 

Lucilia de Almeida Neves (org.). O Brasil Republicano. O Tempo da Ditadura: regime militar e 

movimentos sociais em fins do século XX. v. 4. 1. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 

26. 
20

 João Belchior Marques Goulart (1919-1976). 
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militares a executarem certa liberalização política do regime como preparação de 

campo para o aceite à ideologia neoliberal vindoura, a ser implantada ao final da 

década de 1980, como ficou caracterizado pelo Consenso de Washington (John 

Williamson, 1989). Sob a liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do 

Banco Mundial (órgãos criados durante a Conferência de Bretton Woods, em 1944) 

e através de medidas políticas e econômico-financeiras estabelecidas para os 

países em desenvolvimento e subdesenvolvidos (desregulamentação da economia, 

livre circulação de capitais, redução do Estado na vida econômica e política de 

privatizações), desenvolveu-se a chamada globalização – forma de 

interdependência econômica ampliada pelo advento da tecnologia de comunicação 

(internet), que permitem a voragem e a volatilização do capital e das cadeias 

produtivas. Com isso, reforça-se a desigualdade entre as nações e a concentração 

da riqueza entre poucos.   

Tais reflexões estão presentes no texto do economista Theotônio dos Santos, 

“América Latina: Democratização e Ajuste Estrutural”,21 que aponta para a 

preocupação dos países de economia neoliberal com relação aos regimes militares 

nacionalistas que poderiam resistir à tendência global e neoliberal da economia. O 

período de distensão política foi marcado pela elevada dívida externa do Brasil que 

representou na vida da população salários congelados e queda no poder de 

consumo, conforme destacado por Theotônio dos Santos.  

O fim do “milagre econômico brasileiro” (1968-1973)22 e a má distribuição de 

renda observada nas décadas de 1960 e 1970, deu margem a que os economistas 

da oposição se manifestassem a respeito desta situação de crise, conforme 

analisado por Fábio Sá Earp e Luiz Carlos Prado em artigo publicado na obra O 

Tempo da Ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX 

(2003). Este período ocorreu durante a gestão do todo poderoso ministro da 

Fazenda, Delfim Netto23 – então conhecido como o czar da economia brasileira –, 

                                                           
21

 SANTOS, Theotônio dos. “América Latina: Democratização e Ajuste Estrutural”. Disponível: 

http://www.reggen.org.br/midia/documentos/democratizacaoeajusteestrutural.pdf Acesso: 6 out. 2013. 
22

 O termo “milagre econômico” (Wirtschaftswunder) foi usado pela primeira vez ao se referir à 

Alemanha Ocidental pela sua rápida recuperação econômica na década de 1950, no pós-guerra, um 

fenômeno que ficou conhecido como “milagre alemão”, quando este país teve quase dois terços de sua 

dívida externa perdoados. Cf. EARP; PRADO, 2003. Op. cit., p. 11. 
23

 O economista Antonio Delfim Netto (1928-) foi ministro da Fazenda do Governo Costa e Silva 

(1967-1969) e do Governo Médici (1969-1974), quando afirmava querer “fazer o bolo crescer para 

depois dividi-lo”. No entanto, tais benefícios econômicos não atingiram os trabalhadores de baixa 
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com a construção de grandes obras de cunho ufanista no governo militar (ponte Rio-

Niterói, rodovia Transamazônica e usina hidrelétrica de Itaipu) e da expansão dos 

negócios financeiros no país, que acarretaram a explosão da dívida externa 

brasileira, que em 1972 era da ordem de US$ 9,521 milhões.  

O debate da crise não ficou restrito, conforme análise dos autores, ao campo 

dos especialistas, mas veio à tona por intermédio do ex-secretário de Estado dos 

EUA, Robert McNamara,24 que logo a imprensa divulgou e abriu para o debate 

público. A fragilidade da política econômica do governo representou uma oposição à 

natureza do regime, a ditadura militar, em que surgiram novos sujeitos sociais 

insatisfeitos com a situação de exploração a que estavam submetidos.  

Ainda no tocante ao período da distensão política, a dissertação de Mestrado 

– O Satânico Doutor Go: a Ideologia Bonapartista de Golbery do Couto e Silva 

(1999), de Vânia Noeli Ferreira de Assunção –, considerou a estratégia dos militares 

para o momento de crise. O Governo abriu para o debate a questão política na 

tentativa de ofuscar a ausência de soluções para a crise econômica, ao não permitir 

que viesse a público tal questão. A intenção era socializar o pagamento do ônus da 

crise, conforme destacado por Vânia Noeli em seu trabalho.  

Em 1979, com o retorno do pluripartidarismo ao país, e sob um contexto local 

– no caso de Santos, os sinais do enfraquecimento da ditadura militar passaram a 

ocorrer de forma mais clara a partir de novembro de 1982 quando ocorreu a eleição 

para a escolha dos novos vereadores, o que levou o Partido Democrático Social 

(PDS) a perder força na cidade.  

O antigo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), agora transformado em 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) pelo resultado da Eleição de 

1982, em Santos assumiria a liderança no processo de retomada da autonomia 

política, expressão do desejo de mudança manifestado pelos santistas que ainda 

tinham um obstáculo a ser superado: a saída do prefeito biônico. Dessa forma, 

desde 1978 havia uma Comissão Especial de Vereadores da Autonomia (CEV) para 

promover diversos movimentos pró-autonomia pela cidade, composta, a partir de 

1983, por vereadores do PMDB.  

                                                                                                                                                                                     
renda, que apresentaram redução em seus salários e decréscimo da ordem de mais de 1/6 em 1960 para 

menos de 1/7 em 1970, no que se refere a sua participação na renda nacional. 
24

 Robert Strange McNamara (1916-2009). 
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Quando os vereadores do PDS, em 1983, tentaram dar visibilidade a outro 

movimento pró-autonomia – organizado pelo seu partido durante uma sessão 

ocorrida na Câmara, o PMDB não permitiu que este recebesse votos de 

congratulações, tendo em vista que isto significaria, segundo eles, enfraquecer a luta 

pela autonomia. Certamente, a intenção era ofuscar outros movimentos para que o 

PMDB se tornasse a única liderança.  

Os conflitos partidários ficam em evidência quando o assunto é o retorno da 

autonomia, conforme análise das Atas da Câmara Municipal de Santos, relativas ao 

primeiro semestre de 1983.  

A disputa pela liderança no encaminhamento da luta pela autonomia não ficou 

restrita entre o PMDB e o PDS. No mesmo ano, o deputado federal do Partido 

Trabalhista Brasileiro (PTB) – o santista Gastone Righi Cuoghi25 – apresentou um 

Projeto de Lei sobre a volta da autonomia e levou seu partido a ganhar visibilidade 

neste momento e disputar a liderança no processo de retomada política.  

Assim, todos os vereadores – independentemente de partido – colocavam-se 

favoráveis a esta causa, pois tinham a intenção de eleger um prefeito no primeiro 

pleito direto ao fim da intervenção federal na cidade.  

O projeto de Righi foi criado no bojo de um acordo do PTB com o PDS. Em 

troca do encaminhamento deste projeto na Câmara Federal, o PDS e o PTB se 

coligaram e apoiaram seus interesses nesta instância. O PTB, dessa forma, adotou 

uma postura de conciliação com a ditadura militar. O projeto foi aprovado – por 

unanimidade – pela Câmara Federal, em abril de 1983, conforme previsto pelo 

acordo. Mas, em junho do mesmo ano, o projeto não foi votado no Senado por falta 

de quórum.  

Tal situação ocorreu porque na Câmara Federal havia um equilíbrio de forças 

entre os partidos – desde as Eleições de 1982 –, quando o PDS perdera força e fora 

obrigado a fazer alianças com outros grupos – no caso, com o PTB. Já no Senado, o 

PDS tinha um confortável número de cadeiras, se comparado com as demais 

agremiações políticas e poderia não votar ou vetar qualquer projeto. Assim, ainda 

por conta da criação da figura dos “senadores biônicos”, conforme determinação 

                                                           
25

 Gastone Righi Cuoghi (1935-). Eleito deputado federal pelo MDB em 1969, não chegou a 

completar o seu mandato porque foi cassado pelo Ato Institucional Nº 5 (AI-5). Durante esta fase 

dedicou-se à advocacia e tornou-se professor do Largo de São Francisco (Direito). Em 1982, eleito 

deputado federal pelo PTB, permanecendo neste cargo por mais duas legislaturas: 1987-1991 e 1991-

1995. 
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estabelecida pelo Pacote de Abril de 197726 – quando, entre outras medidas 

emergenciais instauradas pelo presidente Geisel para beneficiar a Aliança 

Renovadora Nacional – Arena (partido governista), foi o Congresso Nacional 

colocado em recesso político e mudaram-se as regras eleitorais, além de aumentar 

a extensão do mandato presidencial, de cinco para seis anos. 

Desse modo, não era de interesse do PDS desfazer o acordo com o PTB, 

mas aprovar o projeto no Senado que, naquele momento, significava reconhecer a 

soberania do Legislativo – incompatível com os propósitos da ditadura militar –, à 

qual o PDS mantinha-se vinculado. A tensão entre os partidos é observada ao se 

processar a análise dos discursos dos vereadores nas Atas da Câmara santista. Na 

ocasião da votação do projeto na Câmara Federal, os vereadores do PMDB 

chegaram a cogitar a nomeação de um prefeito do seu próprio partido, sendo visto 

pelos demais como um “traidor” na luta pela autonomia, sendo questionada aí a sua 

liderança.  

A notícia de que o projeto havia sido “engavetado” no Senado e a ideia de 

acompanhar, pela segunda vez, a votação do Projeto de Lei sobre o retorno da 

autonomia, em agosto de 1983, passou a ser cogitada publicamente.  

O PMDB adiantou-se e assumiu a liderança de um grupo de moradores, 

propondo, dentre outras estratégias, arrecadar dinheiro e, neste sentido, foram 

organizados “pedágios” pelas ruas da cidade. Com o dinheiro das doações dos 

moradores, 180 pessoas foram em cinco ônibus até Brasília, no Distrito Federal, 

com todas as despesas pagas. Este movimento passou a ser conhecido como 

“Caravana Autonomista Leonardo Roitmann”, em homenagem a um ex-líder sindical 

da cidade.27 

Novamente, a solidariedade se observara, quando os moradores se 

engajaram na causa, durante a fase de distensão da ditadura militar, conforme 

analisado por esta dissertação. A solidariedade operária nas lutas trabalhistas dos 

séculos XIX e XX foi aqui também estendida, já que a população, neste momento, 

                                                           
26

 MACIEL, David. A Argamassa da Ordem: da Ditadura Militar à Nova República (1974-1985). 1. 

ed. São Paulo: Xamã, 2004. p. 103/104. 
27

 Leonardo Roitmann (1917-1983). Presidente do Sindicato dos Empregados na Administração 

Portuária e um dos 14 vereadores eleitos pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) em 1947, mas 

impedidos de assumir devido à cassação do partido. Faleceu quando a Caravana Autonomista estava 

em Brasília e os moradores que dela participavam resolveram homenageá-lo imediatamente, batizando 

a mesma com seu nome.  
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envolveu-se com o assunto político – a luta pela autonomia –, uma solidariedade 

que não ficou restrita à esfera do trabalho.  

As evidências de solidariedade entre os trabalhadores foram discutidas por 

Edward Palmer Thompson,28 historiador britânico de orientação marxista, ao analisar 

a classe operária inglesa do século XIX no que se refere à intolerância com relação 

às pessoas pouco solidárias, como no caso dos fura-greves. Os valores coletivistas 

eram propagados, fosse “na teoria política, no cerimonial dos sindicatos e na retórica 

moral”.29  

E. P. Thompson propôs uma reflexão mais consciente sobre o contexto da 

Revolução Industrial Inglesa entre 1780 e 1840, em sua obra A formação da classe 

operária inglesa: a maldição de Adão (v. II, 1987), evitando análises generalizadas 

que se tornaram normas aceitas e inquestionáveis. Utilizou uma diversidade de 

fontes e uma farta bibliografia para mostrar outros aspectos do cotidiano dos 

trabalhadores, para além dos muros das fábricas. Destacam-se os dados 

estatísticos tão pouco aproveitados, segundo Thompson, nas análises dos 

historiadores sociais e que muitas vezes podem revelar informações e incomodar a 

formação intelectual de um historiador, por já possuir a ideia formada (preconcebida) 

sobre “operários vitimizados”.  

Desse modo, observa-se a prosperidade dos patrões à custa da exploração 

da mão de obra dos trabalhadores. No entanto, não podemos afirmar que ocorreu 

uma “transformação” e “eliminação” no modo de viver desses homens, pois, de 

acordo com Thompson, após cinquenta anos da tecelagem os trabalhadores 

industriais eram minoria e, até a década de 1830, os trabalhadores manuais de 

algodão superavam os trabalhadores das indústrias de algodão.  

Boa parte dos movimentos operários fora feito por trabalhadores de pequenas 

oficinas, e não apenas por industriais. As reivindicações estavam além de aumento 

de salário; outros aspectos eram mais importantes, como a diminuição da jornada de 

trabalho, o direito de organização de sindicatos etc..  

Destaca-se, nesse contexto estudado por E. P. Thompson, um código de 

conduta que os trabalhadores de diversos ofícios deveriam seguir. As tradições dos 

sindicatos e das sociedades de auxílio mútuo enfatizavam a “autodisciplina e os 

                                                           
28

 Edward Palmer (E. P.) Thompson (1924-1993). 
29

 THOMPSON, E. P. A Formação da Classe Operária Inglesa: a maldição de Adão. v. II. 4. ed. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1987. p. 317.  
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propósitos comunitários”.30 Um dos exemplos citados em sua obra diz respeito aos 

vidreiros, associação que foi criada em 1755 e que obrigava ao pagamento de 

multas caso seus associados faltassem às reuniões, não fizessem silêncio quando 

solicitado e ao se negarem a cumprir seu turno na escala de serviço.31  

No caso da cidade de Santos – ainda que sob outro contexto, a partir de 

meados do século XIX e até o começo do XX –, a organização dos trabalhadores 

para a execução de greves gerais, bem como a solidariedade expressa em 

paralisações a favor de outra categoria (conforme citado anteriormente), são sinais 

da existência de uma disciplina e de um coletivismo entre tais trabalhadores para 

exigir seus direitos.  

Assim, a organização e a disciplina dos caravanistas ao entrarem no Senado 

Federal para, teoricamente, acompanhar a votação do Projeto de Lei, foram 

destacadas em alguns dos depoimentos constantes desta dissertação. Pode-se 

notar que os moradores, ao respeitarem as normas de conduta exigidas para entrar 

no Senado não o faziam como um sinal de obediência à ditadura militar, mas fazia 

parte da própria estratégia para que conseguissem, ao final, alcançar seu objetivo 

que era a votação do Projeto de Lei que restaurava autonomia à cidade. Dessa 

forma, nota-se que este episódio de união dos moradores – solidários a uma causa 

estritamente política – revela que os movimentos sociais na cidade não têm como 

motivação apenas o universo que envolve o trabalho.  

No entanto, pela segunda vez, a aprovação do projeto no Senado Federal não 

ocorreu, novamente por falta de quórum. Imediatamente, os caravanistas se 

dirigiram ao Palácio do Planalto para uma manifestação, mas, ao chegarem, uma 

cópia do Decreto-Lei que restituía a autonomia a Santos fora-lhes apresentada por 

dois jornalistas da cidade paulista, Virginio Sanches e Luiz Dias Guimarães.  

Uma hipótese levantada no que diz respeito à rapidez da entrega do Decreto-

Lei dá a entender que já estava previamente assinado pelo vice-presidente32 

                                                           
30

 THOMPSON, 1987. Op. cit., p. 310. 
31

 Idem, p. 311.  
32

 Na ocasião, o presidente João Baptista de Oliveira Figueiredo (1918-1999) estava afastado do 

cargo por problemas de saúde e seu vice, Aureliano Chaves, assumiu a Presidência da República em 

1981 e 1983, respectivamente, sendo o primeiro civil a fazê-lo desde o Golpe de 1964. Desse modo, 

permaneceu por aproximadamente 30 dias no cargo e, neste curto espaço de tempo, decretou a 

autonomia de Santos. Anos antes, em 1981, já tivera a oportunidade de assumir a Presidência da 

República quando Figueiredo sofreu um infarto, mantendo-se por 49 dias na função. Durante este 

tempo, tomou decisões polêmicas quando, por exemplo, se negou a assinar um ato de expulsão de dois 
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Aureliano Chaves,33 e, desta forma, a ideia dos organizadores era dar visibilidade a 

Caravana e fazer com que ela saísse, literalmente, com o Decreto assinado nas 

mãos. Um jogo de cena pode ter sido organizado, tendo em vista que os jornais, 

dias antes, já anunciavam que não haveria aprovação do projeto no Senado, mas 

que a autonomia viria por meio de um Decreto-Lei.  

A autonomia foi concedida através de um Decreto-Lei de caráter ditatorial, do 

mesmo modo como quando ela foi perdida, na tentativa do governo de ofuscar a 

demanda de moradores que se dirigiram até Brasília. A forma como a autonomia 

veio foi amplamente discutida pelos jornais locais A Tribuna e Cidade de Santos – 

ainda que ao adotarem posturas divergentes em suas linhas editoriais –, já que o 

primeiro alertava os santistas a não cometerem os mesmos erros do passado para 

que a cidade não fosse punida novamente. Por sua vez, o segundo jornal entendia 

que a volta da autonomia por meio de um Decreto desmerecia o passado combativo 

da cidade e via com preocupação a autonomia vinda por meio de um acordo 

partidário.  

Tais jornais apresentavam uma grande circulação à época e souberam 

aproveitar o momento de distensão política da ditadura militar para fazer uma forte 

campanha pela autonomia. No entanto, tinham posições ideológicas distintas, 

discutidas ao longo deste trabalho.  

Desde 1894, o jornal Tribuna do Povo – hoje chamado de A Tribuna – está 

em circulação. Foi fundado por Olímpio Lima e, dois anos após seu falecimento, em 

1909, foi adquirido por Manuel Nascimento Júnior. Giusfredo Santini,34 genro de 

Nascimento, foi superintendente do jornal e assumiu a direção em 1959 – quando 

Nascimento faleceu –, e esteve no comando do veículo por 50 anos. Desde então, 

pertence à família Santini e é considerado o maior veículo de comunicação da 

cidade.  

                                                                                                                                                                                     
padres franceses que defendiam os posseiros de São Geraldo do Araguaia, no Pará, a ocuparem terras, 

desagradando à ala mais radical das Forças Armadas. Outra situação polêmica que envolve a 

Aureliano Chaves foi quando, deputado federal pela Arena em 1968, votou contra o pedido do 

Governo Federal de processar o também deputado Marcio Moreira Alves que, em um discurso no 

Congresso Nacional, fez críticas aos militares. Nota-se assim que Chaves, durante sua extensa 

trajetória política, adotou uma postura de certa forma autônoma, mesmo pertencendo ao partido de 

sustentação da ditadura militar. Cf. “Morre o ex-vice-presidente Aureliano Chaves”. Disponível: 

http://revistaepoca.globo.com/RevistaEpoca/0.EDR57165-6009.00.htm Acesso: 18 out. 2013. 
33

 Antônio Aureliano Chaves de Mendonça (1929-2003). 
34

 Giusfredo Santini (1897-1990). 
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Já o jornal intitulado Cidade de Santos (Grupo Folha) foi fundado em 1967, 

em pleno regime militar, e saiu de circulação em 1987. O jornal era de propriedade 

de Carlos Caldeira Filho35 e Octavio Frias de Oliveira.36 Por questão econômica, ou 

talvez por divergência de opinião entre os sócios, foi fechado.  

Mas, naquele contexto de abertura política, “abrandou-se o controle sobre os 

meios de comunicação, embora não se dispusesse de liberdades plenas”.37 

Observa-se em ambos os jornais uma espécie de autocensura, embora o jornal 

Cidade de Santos manifestasse uma postura mais combativa diante da 

Administração Municipal, ao manter um tom de denúncia sobre as mazelas da 

cidade. Por sua vez, o jornal A Tribuna adotou uma linha mais conservadora: 

defendeu o fim da ditadura, mas não a criticava incisivamente.  

A perda da autonomia de Santos em 1969 engloba diversos aspectos que 

foram discutidos ao longo desta dissertação. O primeiro deles se refere ao 

movimento operário em Santos. Desse modo, os militares foram instados a acabar 

com a força dos trabalhadores e seu poder de organização que mobilizou greves 

históricas na cidade. Santos, em sua fase de urbanização e no surgimento de 

relações sociais mais complexas e conflituosas – dado o aumento populacional com 

a entrada de imigrantes –, levou à organização de inúmeras greves durante o século 

XX, que sempre estiveram presentes na memória dos santistas. Tais reflexões 

encontram-se registradas na obra de Maria Lucia Gitahy, Ventos do Mar: 

trabalhadores do Porto, movimento operário e cultura urbana em Santos, 1889-1914 

(1992). A cidade organizou também grupos de resistência contra o fascismo 

espanhol de Franco, ao colaborar na distribuição de material contra o franquismo – 

tendo em vista a quantidade de espanhóis que viviam na cidade –, conforme 

demonstra a obra A "Moscouzinha" Brasileira. Cenários e Personagens do Cotidiano 

Operário de Santos (2007), de Rodrigo Rodrigues Tavares.  

O segundo aspecto está ligado ao próprio Porto, verdadeira porta de entrada 

de mercadorias e ideias tidas como “subversivas” para o governo militar. O 

município de Santos – enquadrado como área de Segurança Nacional – está 

                                                           
35

 Carlos Augusto Navarro de Andrade Caldeira Filho (1913-1993). 
36

 Octavio Frias de Oliveira (1912-2007). 
37

 LUCA, Tânia Regina de; MARTINS, Ana Luíza. Imprensa e Cidade. 1. ed. São Paulo: Editora da 

UNESP, 2006. p. 112/113. 
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relacionado à sua condição de cidade portuária que soube protagonizar diversas 

lutas de trabalhadores.  

Destacam-se, entre eles, os estivadores que promoveram a inúmeras 

paralisações – categoria unida pela solidariedade e que conquistara mudanças 

positivas nas suas condições de trabalho –, já que as greves representavam um 

prejuízo na produção e dificilmente poderiam ser substituídos por outros 

trabalhadores, já que eram os únicos a dominar o serviço de estivagem na região. 

Salienta-se, também, o trabalho dos demais operários do Porto: como os 

arrumadores de carga, os conferentes, os portuários, os mestres de arrais ou de 

embarcação.  

Ainda sobre os fatores que levaram a perda da autonomia de Santos em 

1969, a obra Sombra sobre Santos (1988), de Carlos Mauri Alexandrino e Ricardo 

Marques da Silva, analisa como estava a cidade antes do Golpe de 1964, as 

resistências dos trabalhadores diante da ditadura – que perpassavam pelas 

cassações dos políticos tidos como subversivos e em como os prefeitos biônicos 

administravam o município –, afora a contradição de vereadores e políticos que 

apoiavam a ditadura militar e colocavam-se como defensores da luta pela autonomia 

da cidade, além de também destacar como foi o primeiro pleito direto ali ocorrido, 

após 14 anos de nomeações de prefeitos, em junho de 1984.  

Como chave de leitura para se compreender o nascimento do Porto de 

Santos a obra de Ana Lucia Lanna, Uma cidade na transição – Santos: 1870-1913, 

de 1996, faz uma retrospectiva de Santos ainda com aspectos coloniais e sem 

estrutura para receber as embarcações, com a região do Centro da cidade 

delimitada como espaço de trabalho e de moradia – até sua fase de urbanização 

propriamente dita –, com a construção de um porto moderno e da ferrovia Santos-

Jundiaí, que permitiu ao Centro deixar de ser um espaço residencial para as famílias 

mais abastadas e transformar-se no espaço de moradia dos trabalhadores que 

ficaram, assim, mais próximos das suas ocupações e lides profissionais.  

Nesse contexto que envolve a luta pela autonomia, faz-se necessário 

conhecer a história dos partidos políticos e de como se colocaram diante do 

processo de distensão da ditadura militar, imprescindível para compreendê-los no 

âmbito municipal – no que diz respeito ao contexto da retomada da autonomia 

política, ainda durante a ditadura militar. Dessa forma, a obra A Argamassa da 

Ordem (2004), de David Maciel, traz um breve histórico da formação dos partidos 
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políticos, além de apontar dados existentes sobre a quantidade de representantes 

de cada partido na Câmara Federal e no Senado, que foram úteis para a 

compreensão do retorno à autonomia da cidade e que está relacionada a um 

“conchavo” político entre o PTB e o PDS, tendo em vista – conforme já citado 

anteriormente – que o Projeto de Lei que trata da restituição da autonomia política 

da cidade foi criado pelo deputado federal Gastone Righi, do PTB, com o 

consentimento do PDS que queria o apoio político deste partido na Câmara Federal, 

conforme discutido no decorrer desta dissertação.    

Para analisar o caso de Santos no tocante à luta por sua autonomia, tem-se 

como referência a obra de Ilza Araújo Leão de Andrade, Políticas e Poder: o 

Discurso da Participação (1997), que aborda a experiência de Recife e Natal ao 

“retomar as experiências (de administração participativa) interrompidas com o golpe 

de 64”.38 A partir do estudo destas regiões, a autora procura romper com análises 

generalizantes e associa tal perspectiva à ideia de desmistificar a política nordestina 

tida como sinônimo de conservadorismo. Tal ideia é sustentada quando ocorreram 

eleições para o Senado, em 1974 – em Pernambuco e no Rio Grande do Norte –, 

com a vitória dos candidatos do MDB que derrotaram os da Aliança Renovadora 

Nacional (Arena) e revelaram “o crescimento do sentimento de oposição de forma 

insólita e demonstraram estar o Nordeste urbano acompanhando a tendência 

eleitoral nacional, naquele momento”.39 O período analisado é o de 1974, durante o 

governo Geisel e até a eleição de Tancredo Neves,40 em 1985.  

A dinâmica da cidade de Santos durante o processo de distensão política no 

Brasil teve outras particularidades que também foram discutidas ao longo desta 

dissertação. No entanto, ao observar as experiências do Nordeste, nota-se que 

havia um desejo de mudança que partiu da própria população. A expressão desta 

mudança também ocorreu por meio do voto, na Eleição para vereadores em 1982, 

considerada como vitória da oposição, com boa parte dos candidatos do PMDB 

eleita.  

A análise de uma mobilização social, neste caso, a da Caravana ocorrida em 

Santos, busca utilizar-se por parâmetro da obra As Multidões na História (1991), de 

                                                           
38

 ANDRADE, Ilza Araújo Leão de. Políticas e Poder: o discurso da Participação. 1. ed. São Paulo: 

Ad Hominem, 1997. p. 23. 
39

 ANDRADE, 1997. Op. cit., p. 72. 
40

 Tancredo de Almeida Neves (1910-1985). 
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George Rudé,41 no qual este autor desenvolveu diversos questionamentos no 

sentido de compreender que todo movimento tem a sua particularidade. A multidão 

que Rudé analisa se refere à fase “pré-industrial” na França e na Inglaterra, e de que 

forma as transformações sociais advindas com a urbanização impactaram nas 

atividades da multidão – abordando-a não de maneira estereotipada, como o “povo”, 

a “ralé”, a “turba”, mas observando-se às particularidades históricas e apresentando-

as “não como uma fórmula abstrata, mas como um fenômeno histórico vivo e 

multifacetado”.42  

De maneira geral, os temas que dizem respeito às questões nacionais tendem 

a ser analisados na sua totalidade, ainda que escapem as particularidades regionais 

do Brasil que sofreram, no caso, com os efeitos da ditadura militar e também se 

engajaram em movimentos que contestaram a ordem vigente. Dessa forma, a opção 

pela História regional muitas vezes ainda é vista como uma “história menor”, por não 

abordar temas consagrados pela Historiografia.43  

A História regional é marginalizada pelo sistema de Educação vigente no 

País. Privilegia-se o estudo de temas considerados relevantes para a História do 

Brasil e do mundo e desvaloriza-se, sobremaneira, a história da cidade ou da região 

dos próprios estudantes, ao se corroborar a ideia de ser esta uma “história sem 

importância”. A partir da análise da cidade em que vivem e ao ter como referências 

concretas sua própria realidade, os jovens serão capazes de compreender uma 

situação em nível macro para valorizar, desta forma, seu cotidiano com vista à 

construção de conhecimento e cidadania, de transformação social.  

                                                           
41

 George Rudé (1910-1993). 
42

 RUDÉ, George F. E. A Multidão na História. Estudo dos Movimentos Populares na França e na 

Inglaterra, 1730-1848. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1991. p. 2.  
43

 Cf. SILVA, Marcos A. República em migalhas: História Regional e Local. São Paulo: Marco Zero, 

1990; CAPRINI, Aldieris Braz Amorim. “Pesquisa em História Regional: aspectos conceituais e 

metodológicos”. Disponível: http://www.ilb.ufop.br/IIIsimposio/64.pdf Acesso: 8 jun. 2013; “A 

Teoria da História Regional”. Disponível: 

http://profludfuzzipoliticateorica.blogspot.com.br/2010/11/teoria-da-historia-regional.html Acesso: 8 

jun. 2013. Como sugestão de leitura sobre História Regional, conferir: SILVA, Luis Carlos Borges da. 

“A importância do estudo da História regional e local no ensino fundamental”. In Anais do III 

Encontro Estadual de História, Poder, Cultura e Diversidade. ST 04: História e Educação: sujeitos, 

saberes e práticas. Disponível: http://www.uesb.br/anpuhba/artigos/anpuh_III/luis_carlos.pdf Acesso: 

6 out. 2013; LIMA, Adilson Carlos de; DOMINGOS, Juliete Rosa; SELONK, Marcus José 

Takahashio. “A inserção da História local e regional na historiografia e sua abordagem em sala de 

aula”. Disponível:  

http://www.selonk.com.br/gphr/wp-content/themes/selonk theme/artigos/adilson_juliette.pdf Acesso: 

6 out. 2013. 
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Desse modo, propõe-se conhecer as particularidades da cidade de Santos 

durante o processo de distensão da ditadura militar que gestava uma mobilização 

social pela autonomia. As análises generalizantes sobre as autonomias dos 

municípios e a distensão da ditadura militar no Brasil foram evitadas, tendo em vista 

que esse momento político impactou de diferentes formas a cada região / local do 

Brasil. Assim, como pressuposto foi dado valorizar a participação dos moradores 

que contribuíram para a retomada da autonomia, não apenas às suas lideranças.  

Também as fontes escolhidas para a elaboração desta dissertação foram as 

Atas da Câmara, os depoimentos dos que participaram direta ou indiretamente da 

Caravana e os principais jornais da cidade à época: A Tribuna e Cidade de Santos. 

As Atas da Câmara de Santos de 1983 encontram-se nos arquivos da própria 

Câmara44 e estão digitalizadas. No entanto, a falta de um espaço de pesquisa 

específico dificultou o andamento da mesma, já que os computadores onde estavam 

os documentos eram de uso exclusivo e pessoal dos funcionários.  

Em confronto com estas fontes oficiais produzidas pelo Poder Legislativo de 

Santos, têm-se os jornais que expressaram opiniões diante da volta da autonomia à 

cidade. No entanto, utilizar a imprensa como fonte de pesquisa requer a 

compreensão de que ela apresenta uma função social e não é um simples veículo 

de informação imparcial. Além disso, o objetivo não é “descolar” fragmentos de 

textos dos jornais e incorporá-los nesta dissertação, mas analisá-los criticamente, 

observando sua intencionalidade e sua relação com a sociedade em questão.45  

A fonte imprensa – no caso, os jornais – devem ser articulados com outras 

fontes históricas e, também, com a “história social mais ampla, como, por exemplo, 

os movimentos políticos e sociais [...] às quais as formas históricas de imprensa se 

articulam de modo mais específico”.46 No caso de Santos, os jornais contribuíram 

para a ideia de um projeto: a volta da autonomia que mobilizou os santistas para a 

ação política – com a ida de uma caravana até Brasília.  

                                                           
44

 A Câmara de Santos está localizada no prédio que abrigava o Corpo de Bombeiros, chamado de 

Castelinho, na Praça Tenente Mauro Batista de Miranda, nº 1, Vila Nova. 
45

 CRUZ, Heloísa de Faria; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha. “Na oficina do Historiador: 

Conversas sobre História e Imprensa”. In Projeto História. v. 35. Revista do Programa de Estudos 

Pós-Graduados de História da PUC-SP. 2007. p. 258. Disponível: 

http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/2221/1322 Acesso: 22 jun. 2013. 
46

 CRUZ; PEIXOTO, 2007. Op. p. 258. Disponível:  

http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/2221/1322 Acesso: 22 jun. 2013. 
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Novos sujeitos sociais entraram em cena,47 ao se sentirem como 

contribuidores legítimos na luta pela autonomia política, conforme as entrevistas 

realizadas com alguns dos participantes da Caravana Autonomista que relataram o 

cotidiano deste evento. São eles: Adelino Rodrigues, então vereador pelo PMDB, 

que foi um dos seus organizadores; Maria Alzira Castanho Rodrigues, dona de casa; 

Lane Valiengo e Virgínio Sanches, jornalistas enviados pelo jornal A Tribuna para 

fazer a cobertura do evento. Além destes participantes, outros depoimentos foram 

tomados de pessoas que não viajaram de ônibus com a Caravana, mas foram até 

Brasília; também dos que emitiram opiniões nos jornais locais sobre o evento em 

questão, como o ex-sindicalista Benedito Furtado; os colaboradores dos jornais 

Cidade de Santos e A Tribuna, Helder Marques e Luiz Dias Guimarães, 

respectivamente, e o filho do prefeito de Santos cassado em 1969, Esmeraldo 

Tarquínio Neto.  

Para os entrevistados, foram elaboradas perguntas referentes à sua 

participação no processo de retomada da autonomia de Santos, com o propósito de 

direcionar o diálogo e não desviar do tema central. Portanto, foram evitadas as 

interferências nas respostas para que esses sujeitos tivessem a oportunidade de 

relembrar e fazer suas interpretações sobre o fato. Desse modo, não se questionou 

a veracidade da informação prestada por eles, tendo em vista que “afirmativas 

erradas” são, ainda, psicologicamente “corretas”,48 em respeito à subjetividade do 

entrevistado / sujeito e como este se colocava no processo de retomada da 

autonomia. Em alguns momentos, os entrevistados pediram para que determinadas 

falas não aparecessem no trabalho (depoimentos em off-line, apenas para o 

conhecimento do pesquisador), o que foi respeitado. Todos os depoentes 

autorizaram exclusivamente para a autora desta dissertação a utilização das suas 

entrevistas.  Excetua-se, neste caso, a entrevista de Virginio Sanches, que não foi 

gravada, por residir o entrevistado em outro Estado da Federação. Ainda assim, 

suas perguntas foram respondidas e enviadas por e-mail, com a devida autorização 

e exclusividade para sua divulgação na presente dissertação.  

                                                           
47

 SADER, Eder. Quando novos personagens entraram em cena: experiências e lutas dos 

trabalhadores da grande São Paulo, 1970-1980. 4. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2001. 
48

 PORTELLI, Alessandro. “O que faz a História Oral diferente”. Disponível:            

http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/viewFile/11233/8240 Acesso: 6 out. 2013. 
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Dessa forma, a valorização da memória dos sujeitos entrevistados mostra que 

a História está em constante mutação, sendo o passado “uma construção e uma 

reinterpretação constante”, conforme aponta o historiador francês Jacques Le Goff.49 

Muitas histórias que não eram conhecidas foram contadas pelos entrevistados 

e abriram, com isso, novas perspectivas sobre o estudo da retomada da autonomia 

política em Santos. Nota-se que os depoentes pouco falaram dos acontecimentos 

que saíram na mídia, à época, mas das suas próprias memórias que estavam 

submersas. Por isso, Le Goff considera que a memória pode ser um objeto para a 

escrita da História.  

As entrevistas realizadas para esta dissertação apresentam aspectos que 

mostram as temporalidades50 inseridas no período de 1983-1984: o tempo da 

saudade, quando cada depoente elegeu os momentos mais marcantes do processo 

de retomada da autonomia política; o tempo da decepção, quando o Projeto de Lei 

de restituição da autonomia política não foi votado na primeira vez que entrou em 

pauta no Senado; o tempo da viagem, o trajeto feito de Santos até Brasília em cinco 

ônibus que durou, aproximadamente, dezesseis horas; o tempo da espera no 

Senado, quando os moradores de Santos entraram em Brasília e aguardaram a 

votação do Projeto de Lei de restituição da autonomia que não ocorreu; o tempo da 

festa, quando os moradores voltaram para Santos e foram todos recebidos na Praça 

Mauá, com alegria por seus concidadãos; o tempo da angústia, com relação ao 

futuro de Santos após a assinatura do Decreto-Lei.  

Desse modo, o tempo pode ser associado aos sentimentos e emoções no 

processo de retomada da autonomia, não apenas no sentido cronológico. Assim, 

nas fontes orais, nos jornais e nas Atas da Câmara os fatos não são expostos 

friamente, mas é possível sentir os vários “tempos” havidos no espaço físico entre os 

anos de 1983 e 1984.  

 

A organização da presente dissertação foi estruturada a partir da 

documentação arrolada e está dividida em três capítulos específicos, além de uma 

                                                           
49

 LE GOFF, Jacques. História e Memória. 5. ed. Campinas/SP: Editora da UNICAMP, 2003. p. 25. 
50

 Atividade de reflexão promovida pela disciplina Cultura e Cidade, ministrada pela Professora 

Doutora Maria Izilda Santos Matos, do Programa de Estudos Pós-Graduados em História Social da 

PUC-SP. 
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Apresentação, desta Introdução, das Considerações Finais e das Fontes e 

Referências Bibliográficas. 

O Capítulo 1 – As autonomias perdidas: a história e a intervenção do 

Governo Federal em Santos apresenta uma breve abordagem sobre a formação 

do Porto de Santos e do seu movimento operário que contribuíram para a perda da 

autonomia da cidade por diversas vezes. Discute também a autonomia dos 

municípios de acordo com as Constituições Brasileiras de 1891, 1934, 1937, 1946 e 

1969, e como Santos era vista pelo Governo Federal em cada um dos contextos.  

A articulação dos partidos políticos, em 1983, pela volta da autonomia de 

Santos e os impactos da criação de um Projeto de Lei, fruto de um acordo partidário 

entre o PTB e o PDS, além da postura do Senado diante deste assunto, foram 

amplamente discutidas nesta primeira parte.  

O Capítulo 2 – A organização de uma caravana de moradores para 

Brasília: o engajamento da população santista analisa a atuação dos moradores 

da cidade que colaboraram nos “pedágios” que eram feitos pelas ruas do município 

para a arrecadação de fundos para acompanhar a votação do Projeto de Lei que 

estava em pauta no Senado. Expõe também como foi a viagem de ônibus até 

Brasília, a experiência dos moradores santistas no Distrito Federal e como os jornais 

locais – A Tribuna e Cidade de Santos –, além dos participantes da Caravana, 

interpretaram o retorno da autonomia via Decreto-Lei, sem votação no Senado. Além 

disso, aborda o clima de festa na cidade para receber os caravanistas e as 

expectativas com relação ao futuro.  

E o Capítulo 3 – Entre comemorações e decepções, o retorno da 

autonomia aborda a articulação dos partidos políticos para conquistarem o 

Executivo da cidade e como a mudança de data das eleições de dezembro de 1983 

para junho de 1984 foi tratada pelos jornais locais, que a consideraram mais um 

“golpe” da ditadura militar. Também se discute o sentido do voto naquele momento e 

como ocorreu a transição de poder entre o prefeito biônico e o eleito, Oswaldo Justo, 

do PMDB. 
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CAPÍTULO 1 – As autonomias perdidas: a história e a intervenção do Governo 

Federal em Santos 

 

Santos é uma das cidades que compõem a chamada Baixada Santista 

formada pelos municípios litorâneos de São Vicente, Praia Grande, Guarujá, 

Peruíbe, Itanhaém, Bertioga, Mongaguá e Cubatão que constituem a identidade da 

região e apresentam características culturais diversas com forte potencial econômico 

nos setores industrial, turístico e ambiental.  

A formação e o desenvolvimento de Santos,51 uma das cidades mais ricas do 

Estado de São Paulo estão diretamente relacionados ao seu Porto,52 responsável 

por dinamizar a economia da cidade que depende, assim, das atividades portuárias 

e do comércio, o que levou ao estabelecimento de um núcleo urbano na região do 

Centro.  

Em 1531, a expedição de Martim Afonso de Sousa53 – a mando da Coroa 

Portuguesa – desembarcou na Ilha de São Vicente e foi responsável pelas intensas 

transformações da região que apresentava característica potencial para o 

surgimento de uma vila voltada para a produção de açúcar. Martim Afonso foi 

alcaide-mor de Bragança e Governador da Índia e do Estado do Brasil – descendia o 

militar em linha bastarda do rei D. Afonso III, de Portugal –, sendo o fundador da Vila 

de São Vicente em janeiro de 1532 – a primeira do Brasil, onde iniciou a cultura da 

cana-de-açúcar54 e concedeu permissão para a instalação dos primeiros 

engenhos.55 
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 A vila de Santos foi fundada a 26 de janeiro de 1546, pelo nobre português Brás Cubas. Atualmente, 

a cidade é a 10ª maior do Estado de São Paulo e conta com uma população aproximada de 420 mil 

habitantes (Censo 2010). Também ostenta o 5º lugar no ranking de qualidade de vida – Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) entre os municípios brasileiros, de acordo com a Organização das 

Nações Unidas – ONU (Dados da Prefeitura de Santos). Disponível: 

http://www.santos.sp.gov.br/conheca-santos/dados-gerais Acesso: 4 nov. 2013. 
52

 O Porto de Santos é o maior da América Latina, com 13 quilômetros de extensão (Dados da 

Prefeitura de Santos). Disponível: http://www.santos.sp.gov.br/conheca-santos/dados-gerais Acesso: 4 

nov. 2013. 
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 Martim Afonso de Sousa (c.1490/1500-1571).  
54

 Produção e comércio de cana-de-açúcar. Desde o século XVI o Brasil é um dos maiores 

produtores e hoje é “responsável por mais da metade do açúcar comercializado no mundo”, que 

“deve alcançar taxa média de aumento da produção de 3,25%, até 2018/19, e colher 47,34 milhões de 

toneladas do produto,” segundo informe atualizado do Ministério da Agricultura (2013). Disponível: 

http://www.agricultura.gov.br/vegetal/culturas/cana-de-acucar Acesso: 11 nov. 2013. 
55

 A Ilha de São Vicente teve alguns engenhos de açúcar: o primeiro deles foi o Engenho da Madre 
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Segundo dados colhidos em documentação por Pedro Taques (1714-1777), 

historiador e linhagista do século XVIII – ele mesmo sobrinho-neto de Fernão Dias 

Paes Leme56 e tetraneto de Brás Cubas,57 em que consta: 

[...] em 10 de dezembro de 1562 concedeu [Martim Afonso] duas léguas de 

terra aos padres jesuítas do colégio de S. Paulo. Enfim até o ano de 1571 

existiu o donatário Martim Afonso de Sousa, como se vê das escrituras e 

procurações celebradas nas notas dos tabeliães da cidade de S. Paulo 

(Cartor. da Proved., da Fazenda, livro de sesmarias, tít. 1562, pág. 23).58 

 

Curiosamente, portugueses – possivelmente degredados – chegaram à ilha 

no início do século XVI como Cosme Fernandes, também conhecido por Bacharel de 

Cananéia59 e que controlou o povoado na região de São Vicente. De acordo com o 

historiador Ernesto Guilherme Young:60  

[...] há muitos documentos existentes em que se declarava ter sido o primeiro 

possuidor de terras em Iguape um homem chamado Cosme Fernandes, 

[como consta de] um livro de Tombo, [...] da villa de Iguape [...] [ainda aberto] 

no anno de 1725, em que diz: “Cosme Fernandes Pessôa de grandes 

merecimentos deixou em seu testamento declaração de que suas terras ficão 

oneradas com a pensão annual de uma missa para todo e sempre pelo 

descanço da sua alma [...]”.61  

                                                                                                                                                                                     
de Deus (1532), de Pero de Góis, no sítio das Neves – área continental; depois, o de São João (1533), 

propriedade do genovês centenário José Adorno (c.150-?-1605), localizado próximo onde fica o Morro 

de São Bento; e o terceiro é o Engenho do Trato ou do Senhor Governador, que foi vendido a 

Erasmo Schetz (de Antuérpia) e rebatizado como São Jorge dos Erasmos (1534), em Santos – este 

engenho foi atacado e incendiado por piratas em 1615, quando da invasão à cidade. Cf. “Engenho dos 

Erasmos (1)”. Disponível: http://www.novomilenio.inf.br/santos/fotos114.htm Acesso: 4 nov. 2013.  
56

 Fernão Dias Paes Leme (c.1608-1681). 
57

 Brás Cubas (1507-1592). 
58

 Cf. TAQUES, Pedro (Pedro Taques de Almeida Paes Leme). História da Capitania de São Vicente. 

Brasília/DF: Senado Federal, 2004. p. 74. [c.1770] (Coleção Edições do Senado Federal, v. 25) 

Disponível: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/sf000043.pdf Acesso: 11 nov. 2013. 
59

 Cosme Fernandes, o Bacharel de Cananéia. Também conhecido por Mestre Cosme este 

misterioso personagem dos primórdios da ocupação das terras brasileiras é, ainda hoje, motivo de 

contestação histórica. Sua presença remonta a 1502, quando possivelmente foi deixado como 

degredado na região de Cananéia. 
60

 Ernesto Guilherme (Ernest William) Young (1850-1914). 
61

 Cf. YOUNG, Ernesto Guilherme. “Subsídios para a história de Iguape e seus fundadores”. In 

Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo – IHGSP. v. VII. São Paulo: IHGSP, 1902. 

p. 294. Disponível:  

http://my.opera.com/perfeito/albums/showpic.dml?album=674252&picture=9165176#bigimg Acesso: 

11 nov. 2013. 
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Para Edith Porchat, em obra de 1956,62 o Bacharel de Cananéia era homem 

fidalgo e ilustre que intencionalmente escondia seu verdadeiro nome de família e de 

batismo – por ser acusado de crime político contra El-Rei D. Manuel I –, degredado 

e deixado em Cananéia por André Gonçalves63 e Américo Vespúcio64 em 1502. 

Instalado na região, à margem do rio São Vicente, “[...] por aquele porto da Ponta da 

Praia, o bacharel negociava escravos, vendia barcos ou permutava gêneros da terra, 

e fornecia guias para a navegação do sul ou penetração das florestas, quando os 

aventureiros europeus começaram a interessar-se pelas riquezas do rio da Prata”.65  

Também se registra a presença de Antonio Rodrigues66 na região, e como 

dispunha, então, de elaborada noção sobre o trato com o gentio, ao afirmar que “os 

índios não são exclusivamente bons nem exclusivamente maus: bons e maus, 

segundo as circunstâncias, que é o meio-termo da verdade”.67 É interessante 

observar como alguns homens, que se deixaram ficar nas terras àquela altura 

bastante inóspitas de São Vicente e do planalto paulista, acabaram por abraçar a 

carreira religiosa – mesmo que antes fossem homens do mar ou soldados –, como 

no caso de Rodrigues durante os 18 anos em que serviu aos exércitos de Espanha.  

E é que eu e outros Portugueses, assim por vaidade como por cobiça de ouro 

e prata, no ano de 1523, partimos de Sevilha em uma armada, que fazia Dom 

Pedro de Mendoça, na qual éramos 1800 homens; e todos carregados de 
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 Edith Porchat assinala que o bacharel amealhou imensa fortuna e após a chegada de Martim Afonso 

teria se mudado para Iguape, de onde passou a comerciar com os espanhóis sob o nome de Duarte 
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 PORCHAT, 1993. Op. cit., p. 56/57. 
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 Antonio Rodrigues (c.14--?-1568). 
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 Cf. “Antonio Rodrigues, soldado, viajante e Jesuíta Português na América do Sul, no século XVI”. 

In LEITE, Serafim (Padre). Páginas de História do Brasil. 1. ed. São Paulo/Rio de Janeiro/Recife: 

Companhia Editora Nacional, 1937. p. 118. (Coleção Brasiliana – Biblioteca Pedagógica Brasileira, v. 

98 – Série 5ª) Disponível: http://www.brasiliana.com.br/obras/paginas-de-historia-do-

brasil/pagina/3/texto Acesso: 11 nov. 2013. 
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nossa cobiça, chegamos, com próspero vento, ao Rio da Prata e entramos 

pelo rio com as naus 60 léguas.68 

 

Nos relatos existentes sobre Rodrigues – que entrou na Companhia de Jesus 

em 1553 –, consta o do padre Manuel da Nóbrega, seu superior, ao afirmar que as 

notícias por ele recebidas “provêm das que lhe subministrou Antonio Rodrigues, já 

irmão da Companhia”.69 Em trecho de sua “Cópia de uma carta...”, Rodrigues 

enaltece a presença do jesuíta e a relevância deste em sua vida:  

[...] por meio do Padre Manuel da Nóbrega, recebendo-me na Santa 

Companhia de Jesus, trazendo-me já Nosso Senhor movido para entrar nela 

vendo quanto tempo e com quantos perigos tinha sido soldado no mundo, 

com tão pouco proveito, e que entrando nela entrava em melhor batalha, que 

é das almas, e com tão grande prêmio, que é a remuneração eterna.70 

 

O maior exemplo de adaptação de um europeu ao Novo Mundo, nos 

primórdios do século XVI, talvez seja o de João Ramalho71 – depois casado com a 

índia Bartira,72 batizada Isabel Dias e filha do cacique Tibiriçá,73 da aldeia de 

Inhampuambuçu, em São Paulo do Piratininga – que se tornaram personagens 

relevantes desta primeira fase de povoamento do Brasil. Na farta correspondência 

jesuítica do século XVI, como registra o mesmo Nóbrega, consta que “neste Campo 

está um João Ramalho, o mais antigo homem que está nesta terra. Tem muitos 

filhos e mui aparentados em todo este sertão. E o mais velho deles levo agora 

comigo ao sertão por mais autorizar o nosso ministério. João Ramalho é muito 
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conhecido e venerado entre os gentios e tem filhas casadas com os principais 

homens desta Capitania”.74 Também Pedro Taques remonta que “este Ramalho 

pois, com o concurso de alguns europeus da vila de S. Vicente, fundou uma nova 

povoação de serra acima na saída do mato chamado Borda do Campo, com 

vocação de Santo André”.75  

As referências havidas sobre a mulher de João Ramalho denotam sua 

importância na região de São Paulo do Piratininga e de como foi catequizada pelos 

jesuítas. Bartira era filha do cacique Tibiriçá e de Potira. No relato de Nóbrega, 

afirma o padre que “todos estes filhos e filhas são de uma índia, filha dos maiores e 

mais principais desta terra”. Para fugir ao estado de petra scandali em que vivia, 

conforme o acusou este mesmo Manuel da Nóbrega, João Ramalho expressou seu 

desejo de casar-se segundo o rito católico com Bartira, a esposa principal. E desse 

modo atesta também o jesuíta a antiga permanência dele em São Paulo: “Quando 

veio da terra, que haverá 40 anos e mais, deixou a sua mulher lá [Catarina 

Fernandes das Vacas], viva, e nunca mais soube dela, mas que lhe parece que deve 

ser morta, pois já vão tantos anos. Deseja muito casar-se com a mãe destes seus 

filhos [...].”.76 

O fato de já existir a presença de portugueses na região, tendo em vista que 

em 1502 a expedição exploradora de Gaspar de Lemos chegou à Baía de 

Guanabara, da qual também fazia parte Américo Vespúcio, favoreceu a implantação 

de uma organização administrativa por Martim Afonso que inicialmente distribuiu 

terras (sesmarias) aos homens que com ele desembarcaram na ilha para a 

formação da Capitania de São Vicente, a 22 de janeiro de 1532. Sobre a 

administração das terras, a historiadora Silvia Hunold Lara analisa: 

[...] vilas e cidades significavam o estabelecimento de uma jurisdição 

portuguesa sobre as novas terras: marcavam o domínio do monarca e dos 
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homens que, em seu nome, passavam a governar o território que ali se 

instaurava. A ocupação física dos espaços coloniais e o aparecimento dos 

núcleos urbanos não se faziam sem uma distribuição de poder.77 

 

Destaca-se que Luís de Góis78 recebeu terras próximas do Outeiro de Santa 

Catarina e também Brás Cubas, que obteve, a princípio, a área próxima ao Monte 

Serrat e depois recebeu terras de Jurubatuba e da Ilha Pequena, onde fica a atual 

Ilha de Barnabé. O rápido crescimento das possessões de Brás Cubas levou-o a 

solicitar uma autorização para a esposa de Martim Afonso, Ana Pimentel, para 

transferir o porto de São Vicente79 – localizado na Ponta da Praia para o lagamar do 

Enguaguaçu –, onde é atualmente a Rua Visconde do Rio Branco. Iniciava-se um 

novo povoado. Assim Santos nasceu em 1546, fundada por Brás Cubas, fidalgo da 

Casa Real.  

Brás Cubas também foi capitão-mor de São Vicente, desde 1545. O 

explorador português realizou expedições ao interior em busca de metais nobres e 

de indígenas para escravizar, onde abusou de maus tratos contra os nativos. Desse 

modo, tornou-se responsável direto pela Confederação dos Tamoios (1554-1567), 

revolta deflagrada pelos chefes Cunhambebe e Aimberê, da tribo tupinambá – que 

também contou com o apoio dos líderes das nações goitacás, aimoré e termiminó –, 

quando foi completamente derrotada em 1567 pelos exércitos de Mem de Sá,80 

terceiro Governador-Geral do Brasil e de seu sobrinho, Estácio de Sá,81 no Rio de 

Janeiro.  

 

1.1 A história e a urbanização de Santos: uma cidade em torno do Porto 

Com o passar do tempo o núcleo urbano de Santos concentrou-se, a 

princípio, na região que passou a ser conhecida por Quartéis, caracterizada pelas 
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suas funções administrativa e militar – região onde habitava a população humilde – 

e, aos poucos (até o século XVIII), desenvolveu-se em direção Oeste – a região do 

Valongo, mais próximo ao planalto –, local em que as atividades comerciais foram 

grandemente praticadas pelos portugueses.82  

Os quarteleiros e valongueiros, em diversas ocasiões, entraram em atrito em 

decorrência de “uma forte competição de origem comercial entre os bairros”.83 O 

desenvolvimento do bairro do Valongo está ligado à expansão do núcleo urbano e 

terminou por afastar-se do marco da fundação da vila, localizado no Outeiro de 

Santa Catarina – que fica na região dos Quartéis –, considerada menos prestigiada. 

O Valongo passou a ser conhecido como Porto das Canoas, assim 

denominado por não possuir estrutura para receber embarcações de grande porte e, 

mais tarde, passou a ser chamado de Porto do Bispo – em homenagem ao quinto 

bispo de São Paulo, D. Mateus de Abreu Pereira,84 que desembarcou nessa região e 

ali permaneceu por cerca de um mês, alvo de homenagens da população. 

O Valongo pode ser considerado, efetivamente, um dos núcleos formadores 

da Vila de Santos. Era cortado por um riacho que corria na altura da atual 

Rua São Bento e se alargava no final, servindo como um ancoradouro de 

canoas. E Porto das Canoas ficou sendo, até que os populares começaram a 

chamá-lo de Porto do Bispo [...] 85 
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 No século XIX, a vila de Santos começava a ganhar status no cenário 

nacional, por seu desenvolvimento econômico e social. E havia mesmo um projeto 

para elevá-la à categoria de cidade – com a mudança de seu nome para Cidade 

Andralina, em homenagem a José Bonifácio. No entanto, a 26 de janeiro de 1839, o 

projeto foi aprovado sem a mudança de nome.  

 As transformações do espaço físico e a inserção de novos hábitos, 

principalmente na segunda metade do século XIX, faziam parte da modernização da 

cidade que teve confirmado o seu potencial econômico quando foi inaugurada a 

linha ferroviária São Paulo Railway, em 1867, em substituição às rotas terrestres que 

estagnaram a economia de diversos vilarejos formados no caminho do planalto para 

Santos,86 já que a ferrovia oferecia passagem direta que atravessava grande 

extensão da Serra do Mar e facilitava o transporte do café para o Porto. 

 A construção da linha ferroviária que permitiu a ligação de Santos a São 

Paulo, e desta cidade a Jundiaí (no interior do Estado), foi concedida por Decreto do 

Governo Imperial em 1856 ao Barão de Mauá,87 ao Marquês de Monte Alegre88 e a 

José Antônio Pimenta Bueno89 – depois transferida para uma companhia inglesa90 

que deteve o monopólio por 80 anos, até 1946.91 Desse modo, considera-se: “[...] de 

todos os investimentos britânicos na América Latina foi o mais rentável, pois detinha 

o monopólio de toda a produção do interior do Estado de São Paulo e das demais 

áreas vinculadas ao porto de Santos”.92  

 Assim, quando as primeiras pontes de madeira e trapiches começaram a 

aparecer no porto em socorro à atracação das embarcações, o cenário local – 

caracterizado pela existência de terreno lodoso – melhorou grandemente, pois até 

então era complicado e difícil o trabalho nessa região. Mais tarde ocorreu o 

surgimento do cais que eliminou, aos poucos, as características coloniais do Porto 

de Santos.  

 No final do século XIX, o Porto de Santos apresentava um cenário caótico 

pela lentidão dos serviços e era comum se observar, nas áreas próximas, o cais 
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abarrotado por mercadorias e os navios em espera por atracação.93 As pontes de 

madeira e os trapiches eram considerados já arcaicos pelo discurso da 

Modernidade, o que causava desavenças entre a firma Gaffrée e Guinle,94 de 

propriedade de Eduardo Pallasin Guinle95 e Candido Gaffrée96 – empresários 

gaúchos que obtiveram a concessão por processo de licitação pública concedida em 

1886 (com duração de 92 anos), com a finalidade de realizar “obras de cais, aterro, 

o estabelecimento de uma linha férrea dupla para serviços de guindastes e vagões 

de carga e a construção de armazéns para guarda de mercadorias” – e os donos de 

trapiches e armazéns que se sentiram prejudicados pela radicalização das 

transformações.97  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embarque de café em Santos, em 1880. Foto: Wikipedia Commons. 

Fonte: O Brasil na fotografia oitocentista, de Pedro Karp Vasquez, 

editado por Metalivros, São Paulo, 2003. Disponível: 

http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0351h.htm Acesso: 7 abr. 2011 
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 No dia 2 de fevereiro de 1892 foram inaugurados os primeiros 260 metros de 

cais, com a chegada do navio inglês a vapor “Nasmith”, na região do Valongo. 

Desse modo, Santos – por meio de um porto mais organizado – colaborou para 

combater as epidemias de doenças que então grassavam pelo Brasil.  

 A situação do Porto de Santos, em 1895, foi descrita em um relatório 

elaborado pelo Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas: 

Constam presentemente cerca de um quilômetro de cais, com seis armazéns 

completamente prontos, entregues ao tráfego, partindo da Alfândega em 

direção à Estrada de Ferro São Paulo Railway Company, cujos trilhos acham-

se ligados aos do cais, achando-se quase concluída a construção do trecho 

até a Estrada de Ferro, em atividade o serviço de instalação para ser 

continuado no trecho da Alfândega até Outeirinhos. 

A obra consiste em um cais corrido, formado por uma muralha de concreto, 

alvenaria e cantaria, que se eleva a 1,50 metro acima das águas máximas, 

tendo ao longo, do lado de terra, um vasto enrocamento, seguido de aterro 

que cobre e nivela toda a superfície ganha ao mar, na altura da muralha.98 
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Construção do Cais e Antigo Mercado 

em 1890, em foto de José Marques 

Pereira (albúmen com 12,0 x 16,7 cm). 

Acervo: Gino Caldatto Barbosa. 
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 O jornal Cidade de Santos, em edição de 20 de dezembro de 1898, registrava 

forte repúdio à sanha monopolista da Companhia Docas de Santos e afirmava que o 

desaparecimento do transporte por caminhões – do café que chegava ao porto – 

tornaria a companhia em questão “inexpugnável” e a transformaria em “um Estado 

no Estado”.99 E reiterava sua opinião: “Mais longe, entretanto, vão as aspirações da 

Companhia Docas. A poderosa senhora do porto de Santos, o único do Estado de 

São Paulo, sonha com o monopólio do café, pretendendo assim matar o comércio 

de caminhões”.100   

 A Companhia Docas de Santos, em 1909,101 finalizou as obras do Porto que 

apresentava “4.720 metros do Valongo ao Paquetá e 2.520 metros do Paquetá ao 

Outeirinhos”,102 e contou, naquela ocasião, com a presença de representantes do 

poder local e do Estado durante sua inauguração.  

 A região próxima ao Porto – em decorrência do intenso fluxo de 

embarcações, espaço de comércio e de proliferação de epidemias – começou a 

afastar as famílias mais abastadas e expandiu os limites da cidade para outras 

regiões transformadas em bairros residenciais, símbolos do bem viver da burguesia. 

O Valongo, onde outrora habitava a elite econômica, foi transformado em bairro dos 

trabalhadores ligados às atividades do porto em si.  

 Desde a segunda metade do século XIX, boa parte da produção cafeeira103 

passava pelo Porto de Santos que, mais tarde, foi porta de entrada dos imigrantes 

europeus, principalmente, e que ali exerceram a função de “portuários, ferroviários, 

carroceiros, empregados de armazéns, operários da construção civil, barbeiros, 
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garçons”104 sendo, em sua grande maioria, portugueses e espanhóis. Tal demanda 

de trabalhadores está relacionada com as teorias raciais vindas da Europa que 

defendiam o “branqueamento” da população brasileira para se atingir o progresso de 

acordo com os padrões europeus.105   

 Por outro lado, a transformação física da cidade pode ser constatada de modo 

mais enfático a partir do ano de 1872, quando começaram a funcionar as primeiras 

linhas de bondes em Santos – no início, puxados a burros (tração animal) e logo, 

com o aperfeiçoamento do transporte coletivo, a inauguração dos bondes elétricos –, 

o que acelerou a rotina da cidade que perdia sua tranquilidade costumeira.  

 O núcleo urbano estava então em franco processo de modernização – o que 

representava negar o passado colonial presente até a segunda metade do século 

XIX106 caracterizado pelas ruas não calçadas, a presença dos antigos templos 

religiosos (como a Igreja da Graça, de 1570, e a Capela de Nossa Senhora do 

Monte Serrat, de 1603), a Casa da Câmara e a Cadeia (1546),107 símbolos do poder 

durante o Período Colonial –, que foram então demolidos para criar e ampliar o 

espaço às intervenções necessárias que, de fato, fariam a cidade de Santos atingir o 

padrão dito “civilizado”.  

 Assim, alcançar o progresso significava demolir com o que era considerado 

arcaico para dar espaço a uma arquitetura essencialmente eclética e com 

possibilidade de se investir nas necessárias mudanças para a criação de um novo 

espaço urbano – com a ampliação das áreas públicas e a facilitação do acesso às 

vias de circulação, tudo acompanhado por uma maior comodidade de transporte e 

de higienização da cidade.  

[...] o convento do Valongo teve parte de sua área alterada para dar lugar à 

ferrovia; a capela N. Srª. da Graça e os armazéns de sal foram demolidos 

para alargar a Rua José Ricardo em 1883; a Capela de Jesus, Maria e José 

demolida em 1902 teve seus terrenos vendidos para a exportadora de café 

Zerrener, Bulow e Cia. Em 1904, no local onde era a matriz e o convento dos 

jesuítas foram construídos o novo prédio da Alfândega e a Praça da 
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República; em 1907, a igreja do Rosário não foi demolida mas teve sua 

fachada alterada e recuou dois metros em relação à praça, perdendo para o 

prédio dos correios a função de marco da praça.108 

 

A população teve que alterar o seu comportamento social e dissolver, em si 

mesma, as tradições dos tempos coloniais. As ruas, que antes eram o espaço 

reconhecido de sociabilidade e de festejos, tinham como objetivo – naqueles tempos 

desejosos da Modernidade – facilitar o fluxo de pessoas e de mercadorias. Além 

disso, as casas foram afastadas das ruas e agora eram construídas em centro de 

terreno – para assegurar maior privacidade e segurança às famílias –, de acordo 

com a instituição do pensamento burguês de meados do século XIX.109  

O Código de Posturas do município de Santos de 1857 apresenta os 118 

Artigos com as regras e as normas a serem cumpridas pela população, como, por 

exemplo, a questão do saneamento urbano: 

O nono capítulo do Código tem por título Esgotamento de pantanos, aguas 

infectas, e depositos de immundices. Nesta parte inclui determinações que 

julga necessárias para a preservação do saneamento do município, como 

obrigações para realizar aterros de terrenos, realização e manutenção de 

valas e esgoto e a proibição de se lançar imundícies ou fazer despejos em 

qualquer lugar e horário que não sejam os designados pela Câmara. Dão 

atenção especial para a não utilização das fontes públicas para se lavar 

roupas “tornando-as imundas”, assim como se proíbe a utilização dos tanques 

públicos para água de animais para lavar qualquer objeto, o que leva a 

entender que isso seja uma prática da população. [...] 110 

 

O projeto de higienizar e civilizar a cidade passou a ser o discurso da 

burguesia no final do século XIX, de acordo com o pensamento positivista praticado 

então. O “mal” deveria ser combatido, ou seja, os cortiços e as moradias coletivas 

habitadas por trabalhadores da região portuária dariam espaço às vilas operárias 

que contribuiriam para a erradicação das epidemias e a delimitação da área de 
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moradia dos trabalhadores, sempre em bairros próximos ao Porto ou então bem 

retirados do campo de visão da burguesia ascendente.111  

A instalação da Comissão Sanitária e de Saneamento ocorreu em Santos, 

comandadas por Guilherme Álvaro e Saturnino de Brito, respectivamente. Esta 

medida foi a responsável pela realização da rede de esgoto e da construção de 

canais de drenagem, sendo o primeiro inaugurado em 1907, o que propiciou a 

continuidade do desenvolvimento econômico de Santos, ameaçado pelas constantes 

epidemias de caráter endêmico na cidade: febre amarela, malária, peste bubônica, 

varíola e tuberculose.  

Depois de saneada, Santos tornou-se motivo de orgulho e a cidade era tema 

presente até da imprensa internacional, como atesta a edição do jornal londrino The 

Times, de 26 de dezembro de 1909: "[...] a cidade de Santos, que em 1892 não 

passava de um vestígio dos tempos coloniais, transformou-se, com as obras do cais, 

em conhecido porto de saúde, com belas ruas e avenidas, bonitos edifícios e bondes 

elétricos".112  

O afastamento das doenças transformou Santos em um polo econômico –

graças ao Porto – e começava-se a explorar seu potencial turístico com a 

construção do Hotel Internacional e do Palace Hotel (no bairro José Menino, criado 

em 1894), do Hotel Parque Balneário e do Atlântico Hotel, cuja inauguração ocorreu 

em 1914 e em 1928, respectivamente, como espaços frequentados pela elite 

santista e paulista, e por estrangeiros em viagem.  

A organização do espaço físico da cidade de Santos, ao longo dos séculos, 

apresenta uma nítida separação entre os despossuídos – que deveriam habitar 

determinadas áreas desprivilegiadas, como a região do Centro –, enquanto a elite 

ficaria em um espaço mais adequado à sua alta condição social.  

O Movimento Operário, principalmente do Porto – do final do século XIX e até 

meados do século XX – foi tão intenso que a cidade passou a ser conhecida como 

Porto Vermelho, Barcelona Brasileira e Moscouzinha Brasileira. Algumas dessas 
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denominações forjaram o passado combativo da cidade, que abrigava a 

trabalhadores que estavam “preparando a revolução socialista”.113  

Greves marcaram a história da cidade com reivindicações e protestos em prol 

da classe trabalhadora. Destaca-se a Greve de 1897, quando o estopim foi por conta 

de acidente ocorrido em um vapor, “Salinas”, que deixou estivadores machucados e 

um morto em Santos. As demais categorias de operários do Porto também fizeram 

paralisações para solicitar por melhorias salariais e condições dignas de trabalho. 

Mesmo quando os trabalhadores do trapiche conseguiram o atendimento às suas 

reivindicações, mantiveram-se em estado de greve em solidariedade aos demais 

companheiros.114 

Os estivadores iniciam a greve na manhã seguinte, com adesão imediata dos 

carregadores (pranchas). A greve não tarda a atingir todo o Porto, incluindo 

trabalhadores em trapiches e ferroviários da “Inglesa” [...] Já os trabalhadores 

em trapiches pedem 2$000 por dia, no que são atendidos, mas permanecem 

parados mais alguns dias em solidariedade aos demais grevistas.115 

 

As greves em Santos116 não ficaram restritas somente ao Porto. Observa-se, 

por exemplo, anos antes da Greve de 1897, uma paralisação dos funcionários do 

escritório da São Paulo Railway, uma das mais importantes do Brasil, exigindo 

aumento salarial. Tal reivindicação acarretou em demissões dos grevistas e 

novamente a solidariedade de outras categorias, dos conferentes e operários que 

paralisaram suas atividades pela causa dos funcionários da São Paulo Railway – 

eles foram recontratados, uma demonstração da força dos trabalhadores nesta 

época.117  
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1.2 O Porto vermelho avisa: ¡No Pasarán!118 

No século XX, as manifestações e eventos mundiais foram alvo das críticas e 

de posicionamento político por parte dos trabalhadores do Porto, como em relação à 

eclosão da Guerra Civil Espanhola (1936-1939) e da ditadura de Francisco Franco119 

(1936-1975), na Espanha, que também puderam ser observadas a partir de Santos. 

Extrapolando os espaços da cidade, moradores de Santos teceram elos com 

grupos de resistência europeus e sul-americanos com os quais se 

identificavam na luta contra o fascismo. Sendo Santos uma cidade com 

expressiva comunidade espanhola e com tradição de ser “a Barcelona 

brasileira”, a ligação com a Espanha compensava, em algumas situações, as 

dificuldades de agitar a cidade contra o governo Vargas, publicamente 

simpático a Franco. A relação entre os moradores da cidade e o conflito 

castelhano ocorria, por exemplo, pela distribuição de material de propaganda, 

pela própria ação de alguns combatentes na Espanha e, também pelas 

notícias que, adentrando o porto, circulavam pela cidade.120 

 

Um expressivo número de moradores espanhóis em Santos – antifranquistas 

por convicção – estava engajado na distribuição do material de propaganda em 

apoio aos republicanos na Espanha, durante a Guerra Civil. Vários estrangeiros 

apoiaram a causa espanhola através das Brigadas Internacionais,121 ao lutarem no 

palco do sangrento conflito civil servindo como voluntários. Também intelectuais e 
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escritores de várias nacionalidades participaram do evento como correspondentes 

de guerra ou milicianos, como os norte-americanos Martha Gellhorn,122 Ernest 

Hemingway123 e John Dos Passos;124 o fotógrafo húngaro Robert Capa,125 o francês 

André Malraux126 e o britânico George Orwell,127 ferido em ação, com a garganta 

traspassada por um projétil.128 Em uma de suas cartas, Orwell relata:  

[...]. Lutei por seis meses (1936-37) na Espanha,129 ao lado do governo, e tive 

a infelicidade de me envolver na luta interna do lado do governo, o que me 

deixou com a convicção de que não há muito que escolher entre comunismo 

e fascismo, embora por várias razões eu escolhesse o comunismo, se não 

houvesse outra opção em aberto. Estive vagamente associado aos trotskistas 

e anarquistas, [...].130  

 

No campo da política institucional, vinculada às estruturas do Estado, 

observa-se que estes dois fatores – o porto e os trabalhadores – determinaram a 

dinâmica que foi implantada no município e, particularmente, na cidade.131 Formas 

de controle foram utilizadas em Santos para conter o avanço de movimentos 

grevistas e a circulação de ideias consideradas transgressoras, como o comunismo. 
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A nomeação de prefeitos, tirando o direito da população de eleger seus governantes, 

foi a principal estratégia adotada para manter sob o controle a Santos vermelha. 

Desde os primeiros anos da República no Brasil até o ano de 1983, Santos 

teve uma extensa lista de prefeitos nomeados e, em poucos momentos, sua 

população teve a oportunidade de elegê-los – a autonomia necessária, conforme 

analisado a seguir.  

A origem etimológica do termo autonomia é de origem grega (auto = a si 

mesmo + nomos = lei, ordem). No campo político, com a Proclamação da República 

em 1889, o Brasil passou a ser uma Federação: os Estados Unidos do Brasil – 

inspirado no modelo dos Estados Unidos da América –, no qual os estados e 

municípios passaram a ter sentido de autonomia, “perante a União repartindo entre 

si as competências para legislar sobre os mais diversos campos da administração 

pública”.132 Dessa forma, o Estado tem soberania, ou seja, um poder superior acima 

dos demais, enquanto que os estados e municípios possuem autonomia que 

significa o poder criar suas próprias leis a partir dos seus representantes locais, 

sempre em respeito à Constituição.133  

Para compreender a autonomia dos municípios remete-se ao contexto 

histórico-político durante o século XVIII e XIX, principalmente com a Revolução 

Francesa. A centralização do poder na figura do monarca, que tomava as decisões 

também no âmbito municipal, levou à Revolução e, por sua vez, uma redefinição do 

papel dos municípios como entidades com poderes definidos e o entendimento de 

que os assuntos no aspecto municipal seriam mais bem solucionados por 

autoridades locais que conviviam diretamente com os problemas. Os estudiosos 

deste período acreditavam que os cidadãos deveriam eleger seus representantes, 

participando dos assuntos que dizem respeito à coletividade. Tais reflexões são 

apresentadas por Pedro Torres Estrada em sua obra La Autonomía Municipal y Su 
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Garantía Constitucional Directa de Protección: estudio comparado de los supuestos 

español y mexicano.134  

No entanto, deve-se entender a prática da autonomia durante a República 

brasileira de acordo com o seu contexto histórico. Suas particularidades evidenciam 

aspectos diferentes, apresentados a cada nova Constituição.  

Durante a República Velha (1889-1930), a interferência dos coronéis135 no 

âmbito local sustentava um sistema político de acordo com seus interesses 

particulares, incompatível com o projeto de Federalismo, entendido nesse momento 

como a liberdade dos cidadãos em escolher seus representantes sem a interferência 

de um Poder local provedor, desconectado dos interesses da coletividade, 

subsumido às Relações Públicas. 

Assim, era clara a confusão operada pelos chefes locais naquele sistema em 

situações como a realização de obras públicas com recursos privados dos 

coronéis, bem como a utilização por parte desses senhores de patrimônio 

público como algo “normal” perante a população.  

[...] 

Em verdade, tratava-se o coronelismo de uma forma peculiar de manifestação 

do poder privado por meio de um sistema que, apesar de pregar uma atuação 

que resguardasse as liberdades públicas dos cidadãos em face do Estado 

como o liberalismo norte-americano, era um sistema oligárquico e 

conservador de fato, com a completa deturpação do voto livre e consciente.136  
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Portanto, o voto era um mero instrumento de troca que a população possuía 

para lhes garantir condições de sobrevivência. Não estava em jogo a questão do 

voto consciente e suas consequências para o Brasil.  

Assim, embora o Artigo 68 da Constituição de 1891 afirmasse: “Os Estados 

organizar-se-ão de forma que fique assegurada a autonomia dos Municípios em tudo 

quanto respeite ao seu peculiar interesse”,137 na prática, os interesses dos 

municípios e, por conseguinte, da população, foram suprimidos pelo Poder 

oligárquico.  

No caso de Santos, somente em 1908 ocorreu Eleição direta para prefeito, 

quando o cargo foi instituído pela Lei Orgânica do Estado de São Paulo, situação 

que se manteve até o ano de 1930, período em que a cidade possuía autonomia 

política.  

Em 1930, a partir do governo provisório de Getúlio Vargas, a noção de 

autonomia teve outra conotação. Foi implantada uma Junta Governativa formada por 

Waldemar Leão, Antonio F. da Silva e Leopoldo de Oliveira Figueiredo, interventores 

federais que permaneceram no cargo durante um mês, de outubro a novembro de 

1930. Logo depois, foram nomeados prefeitos,138 escolhidos pelos interventores que 

ocupavam o cargo de Governador do Estado.139  

Com a Constituição de 1934, os municípios tiveram o direito de escolher seus 

vereadores e prefeito, bem como organizar suas finanças. Tiveram, portanto, sua 

autonomia resguardada, mas a intervenção ainda permanecia nos Estados: 

“procurando, assim, resguardar eventuais abusos praticados contra os municípios e 

preservando a autonomia local”.140 Apesar da previsão das Eleições para prefeito, foi 

mantida a nomeação dos mesmos em Santos, escolhidos pelos interventores do 

Estado.  

A intervenção federal em Santos pode ser observada mais de perto quando 

ocorreu o fechamento do Sindicato dos Estivadores de Santos, em 1932, durante o 
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governo de Getúlio Vargas, quando seu presidente foi preso e o sindicato submetido 

à intervenção do Governo Federal em 1935, com a intenção de garantir o controle 

dos trabalhadores e afastar os socialistas da direção deste Sindicato dos 

Estivadores.141  

Em 1936, a situação chegou ao fim quando foi eleito Aristides Bastos 

Machado142 para prefeito. Tal escolha não ocorreu através do voto popular, mas, 

sim, por ação dos vereadores que indicaram o novo prefeito da cidade,143 de acordo 

com o parágrafo 2º, do Artigo 20, da Lei Orgânica dos Municípios.144   

Pode-se considerar que tal situação não configurou a concessão da 

autonomia em Santos, mas certamente contribuiu para a valorização do Poder 

Legislativo local, já que não era mais o interventor do Estado de São Paulo que 

escolhia o prefeito da cidade.  

No entanto, com a instauração do Estado Novo em 1937 retornou a 

nomeação dos interventores nos municípios,145 de acordo com o Artigo 27 da 

Constituição Federal: “O Prefeito será de livre nomeação do Governador do 

Estado”.146  

A ditadura varguista atuou intensamente nos municípios, principalmente por 

considerá-los “foco de comunistas”. Santos era um dos municípios que mais se 

enquadravam nessa categoria por ser uma cidade de grande concentração de 

estrangeiros, incompatível com o projeto de construir a nacionalidade brasileira 
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proposta por Vargas. Desse modo, a era dos prefeitos nomeados continuou mesmo 

após o fim do seu governo em 1945.  

Durante a ditadura de Vargas, a cidade foi vigiada pelas autoridades do 

DEOPS/SP e da Polícia Marítima, desde o espaço portuário até os hotéis, casas de 

cômodo, pensões etc..147 Rumores de que agentes secretos russos viriam para 

Santos reforçava a segurança interna e levou, no decorrer do tempo, a diminuição 

de estrangeiros na cidade que traziam consigo as ideias comunistas.148  

No ano de 1947, sob o governo de Eurico Gaspar Dutra (1946-1951), a 

Constituição de 1946 assegurava a autonomia dos municípios que não se estendeu 

a Santos, já que havia no Artigo 28, parágrafo 2º, a determinação de que o 

Governador do Estado nomeasse os prefeitos dos municípios, mediante uso da Lei 

de Segurança Nacional (LSN),149 tendo em vista as bases ou portos militares de 

excepcional importância para a defesa externa do País, certamente para se evitar a 

“invasão comunista” e no caso do Porto de Santos, por sua importância para a 

economia do país.  

Em maio de 1947, durante o Governo Dutra – alinhado aos interesses norte-

americanos – foi o Partido Comunista Brasileiro (PCB) posto na ilegalidade. Em 

novembro do mesmo ano ocorreu Eleição para a escolha dos novos vereadores de 

Santos. Seria mais um pleito comum, não fosse o fato: dos 25 eleitos, 14 eram do 

PCB que, naquele momento, estava na ilegalidade; mas se candidataram pela 

legenda do Partido Social Trabalhista (PST),150 do grupo de Luís Carlos Prestes.151  
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No ano seguinte, no dia 3 de janeiro de 1948, tomavam posse os vereadores 

para a 15ª Legislatura – não ocorrendo no dia 1º de janeiro, como de hábito. A 

mudança da data deveu-se à confusão em torno da posse dos comunistas que, ao 

final, foi evitada, pois tiveram os vereadores eleitos seus mandatos cassados no dia 

31 de dezembro de 1947.   

Em nenhum momento da história do país se observou em outras cidades uma 

grande adesão da população aos candidatos do PCB, fenômeno que se justificava 

pelo perfil de Santos, então considerada uma cidade “vermelha”. Naquele momento, 

conforme já citado, o presidente Dutra impediu a Eleição para prefeito em Santos. 

Certamente, se não houvesse esta proibição, as pesquisas indicavam que o 

sindicalista Leonardo Roitmann – ligado ao PCB – seria o candidato eleito.152  

A autonomia política plena – ou seja, sem nomeações e intervenções – 

ocorreu em 1952, de acordo com a Lei Nº 1.743,153 sendo eleito prefeito pelo voto 

popular, no ano seguinte, Antonio Ezequiel Feliciano da Silva pela coligação PSD-

UDN (Partido Social Democrático – União Democrática Nacional) e PDC (Partido 

Democrata Cristão).154 Feliciano da Silva fora o responsável, quando deputado 

federal, pelo Projeto de Lei que restituiu autonomia à cidade.  

Pode-se afirmar que a cidade de Santos teve um período de maior autonomia 

política ao final do segundo governo de Getúlio Vargas, a partir de 1953, que 

perpassou o governo de Juscelino Kubitschek155 e chegou até o final do período 

governamental de João Goulart, em 1964, quando se iniciou a ditadura militar no 

Brasil (1964-1985).156 Tal contexto ocorreu, no entanto, apesar da continuidade da 

repressão aos trabalhadores e da manutenção de ilegalidade sobre o PCB.  
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A instauração da ditadura militar no ano de 1964, sob a alegação de garantia 

à “segurança e desenvolvimento” e ao também afirmar a necessidade de união 

contra “a subversão e a corrupção” foi um golpe de Estado produzido e conduzido 

pelos interesses da burguesia monopolista, em resposta ao crescimento da classe 

operária no cenário político durante os anos de 1961 a 1964. Naquele momento, as 

crises políticas contribuíram para a formação: 

[...] de uma ordem política autoritária [que] desempenhou uma função 

fortemente passivizadora da ordem social, derivada da estratégia de 

revolução passiva, pois impediu que as contradições sociais geradas pelo 

desenvolvimento do capitalismo monopolista viessem a explodir numa crise 

catastrófica.157 

 

1.3 Os anos 1960: conservadorismo e contestação 

João Goulart assumiu após a renúncia de Jânio Quadros,158 em 1961. Os 

jornais O Estado de S. Paulo e O Globo logo se manifestaram contra a posse de 

Jango, enquanto os periódicos Correio da Manhã, Jornal do Brasil, Última Hora, A 

Noite, Correio Brasiliense e Zero Hora apoiaram sua posse.159 Mas, para que Jango 

fosse investido como presidente, ele assumiu sob a égide de um regime 

parlamentarista que contou com o apoio da imprensa, de modo geral. No entanto, o 

direcionamento que o governo de Jango160 tomou em relação às constantes greves 

e alta da inflação, dentre outros fatores, além das pressões sofridas contra as 
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reformas de base (agrárias, bancárias, tributárias e educacionais),161 contribuiu para 

a imprensa defender sua deposição do cargo, gerando uma espiral de fatos que 

culminaria no golpe militar de 1964 – ocorrido com o apoio dos Estados Unidos162 – 

que combatia a suposta ameaça comunista que representava o Governo Goulart 

para a América do Sul.  

Depois de Cuba, e dos muitos incidentes políticos e diplomáticos registrados 

por conta da aproximação de Fidel Castro163 com a esfera soviética, o limite 

ideológico de Washington baixara para níveis mínimos de aceitação, rejeitando a 

quaisquer discrepâncias ao sistema de governo presidencialista, conservador e 

liberal econômico por ele adotado (EUA), fundamentado no capitalismo e que 

desejava ver praticado por outros governos no mundo, então cindido pela Guerra 

Fria. A imprensa registrava os complicados movimentos que se realizavam no 

tabuleiro político naquele momento e poucos jornais, no Brasil, se posicionaram 

favoráveis a Jango. Entre eles, podem ser destacados Última Hora e Diário Carioca, 

ambos do Rio de Janeiro.164  

A construção da imagem de Jango foi trabalhada como a de um “presidente 

comunista” pelos jornais O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, O Globo, O Dia, 

Jornal do Brasil e Tribuna da Imprensa,165 que muito contribuíram para o golpe que o 

depôs com o apoio direto do governo dos Estados Unidos, agora sob a presidência 

de Lyndon Johnson,166 que assumiu após o assassinato de John Kennedy,167 em 

1963.  

                                                           
161

 N. do A. O governo de João Goulart contava com uma equipe de estrategistas políticos, 

econômicos e sociais de grande relevância, entre os quais se destacavam Anísio Teixeira, Celso 

Furtado, Darcy Ribeiro e Paulo Freire, todos empenhados em promover a profundas transformações 

no Brasil que acabaram não acontecendo. 
162

 Governo de John Kennedy (1960-1963). Para outras informações, este documentário de época 

traça o perfil do candidato do Partido Democrata à Presidência dos Estados Unidos da América em 

1960, e a campanha eleitoral que refletia o panorama político e social dos Estados Unidos durante o 

período da Guerra Fria. Cf. Primárias (Primary, 1960). Direção: Robert Drew (USA). 
163

 Fidel Alejandro Castro Ruz (1926-). 
164

 Cf. “A imprensa e seu papel na queda de João Goulart”. Disponível: 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/artigos/NaPresidenciaRepublica/A_imprensa_e_seu_papel

_na_queda_de_Goulart Acesso: 11 nov. 2013. 
165

 MACHADO, Juremir. “João Goulart foi, antes de tudo, um herói”. Entrevista especial com Juremir 

Machado – Instituto Humanitas Unisinos. In Revista IHU On-line. n. 434. São Leopoldo/RS: 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, 26 ago. 2013. Disponível: 

http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/523021-joao-goulart-foi-antes-de-tudo-um-heroi-entrevista-

especial-com-juremir-machado Acesso: 7 out. 2013.  
166

 Lyndon Baines Johnson (1908-1973). 
167

 John Fitzgerald Kennedy (1917-1963). 



47 

 

Como exemplo das matérias publicadas pela imprensa brasileira à época, 

atentar para as seguintes manchetes e suas aberturas168 de texto: “Goulart decreta a 

desapropriação de terras, encampa refinarias e pede nova Constituição. – Nenhuma 

força será capaz de impedir que o governo continue a assegurar absoluta liberdade 

ao povo brasileiro. E para isto poderemos declarar, com orgulho, que contamos com 

a compreensão e o patriotismo das Forças Armadas.” – disse Jango no Comício da 

Central, assistido por uma multidão calculada em 130 mil pessoas (Jornal do Brasil, 

14 mar. 1964);169 “Passeata de 500 mil em São Paulo defende o regime. 

Democracia na Praça. – Na capital paulista, 500 mil pessoas participaram da Marcha 

da Família com Deus pela Liberdade em defesa da Constituição e das instituições 

democráticas brasileiras e de repúdio ao comunismo.” (Jornal do Brasil, 20 mar. 

1964),170 e ainda: 

Goulart toma rumo desconhecido e o Brasil volta à normalidade. – Editorial: 

Considera-se o JORNAL DO BRASIL, em condições de absoluta autoridade 

para pregar a estrita solução legal, depois de reiteradamente e às custas dos 

maiores riscos, declarar a incompatibilidade do ex-Presidente João Goulart 

com o regime representativo. Em nenhum momento, por mais longe que 

houvéssemos caracterizado na ênfase da nossa luta, pretendemos ou sequer 

insinuamos uma consequência fora da lei para remediar o imenso mal 

causado aos interesses do País e do povo em todo o curso do pesadelo 

janguista... A Nação está convicta de uma nova era. (Jornal do Brasil, 2 abr. 

1964).171 

 

Desse modo, a posição da imprensa brasileira naquele momento era muito 

definida – e contrária –, em sua maior parte, ao Governo Goulart. Mesmo que 

depois, passados alguns anos, alguns destes mesmos veículos de comunicação 

tenham se posicionado contrariamente às forças militares e à ditadura por ela 

instaurada no País. A mudança de curso se deu, principalmente, após a decretação 
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do AI-5, em dezembro de 1968. A partir de então, torna-se claro dentro da imprensa 

quem permaneceu ao lado dos militares e quem passou a fazer-lhes clara 

oposição.172 Também é interessante observar que durante o regime militar a 

obrigatoriedade do diploma para o exercício do jornalismo foi instituída, através do 

Decreto-Lei Nº 972, de 1969. 

OS MINISTROS DA MARINHA DE GUERRA, DO EXÉRCITO E DA 

AERONÁUTICA MILITAR, usando das atribuições que lhes confere o artigo 

3º do Ato Institucional nº 16, de 14 de outubro de 1969, combinado com o § 1º 

do artigo 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968,  

DECRETAM: 

Art. 1º O exercício da profissão de jornalista é livre, em todo o território 

nacional, aos que satisfizerem as condições estabelecidas neste Decreto-Lei.  

Art. 2º A profissão de jornalista compreende, privativamente, o exercício 

habitual e remunerado de qualquer das seguintes atividades:  

a) redação, condensação, titulação, interpretação, correção ou coordenação 

de matéria a ser divulgada, contenha ou não comentário;  

b) comentário ou crônica, pelo rádio ou pela televisão;  

c) entrevista, inquérito ou reportagem, escrita ou falada;  

d) planejamento, organização, direção e eventual execução de serviços 

técnicos de jornalismo, como os de arquivo, ilustração ou distribuição gráfica 

de matéria a ser divulgada;  

e) planejamento, organização e administração técnica dos serviços de que 

trata a alínea "a"; 

f) ensino de técnicas de jornalismo;  

g) coleta de notícias ou informações e seu preparo para divulgação;  

h) revisão de originais de matéria jornalística, com vistas à correção 

redacional e a adequação da linguagem;  

i) organização e conservação de arquivo jornalístico, e pesquisa dos 

respectivos dados para a elaboração de notícias;  

j) execução da distribuição gráfica de texto, fotografia ou ilustração de caráter 

jornalístico, para fins de divulgação;  

l) execução de desenhos artísticos ou técnicos de caráter jornalístico.  
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Art. 3º Considera-se empresa jornalística, para os efeitos deste Decreto-Lei, 

aquela que tenha como atividade a edição de jornal ou revista, ou a 

distribuição de noticiário, com funcionamento efetivo, idoneidade financeira e 

registro legal.  

§ 1º Equipara-se a empresa jornalística a seção ou serviço de empresa de 

radiodifusão, televisão ou divulgação cinematográfica, ou de agência de 

publicidade, onde sejam exercidas as atividades previstas no artigo 2º.173  

 

O fim do governo de João Goulart174 foi seguido pela instauração da ditadura 

militar no Brasil, justificada pelos setores mais conservadores da sociedade 

capitalista como forma de assegurar a ordem interna ameaçada pelo comunismo, 

polarização mundial presente no período da Guerra Fria. Naquele momento, as 

aparentes condições adversas do Governo Federal em administrar e solucionar de 

forma mais rápida às diferenciadas questões políticas e sociais que se 

apresentavam – fruto das demandas propostas por setores progressistas da 

sociedade brasileira, em meio a um Estado democrático ainda embrionário – em 

muito contribuíram para o desfecho do golpe urdido pelos militares. Caio Navarro de 

Toledo, em artigo de 2004, considera a emergência do contexto político-social 

diferenciado durante o Governo Goulart como cenário que apresentava as seguintes 

características: 

[...] uma intensa crise econômico-financeira; constantes crises político-

institucionais; crise do sistema partidário; ampla mobilização política das 

classes populares paralelamente a uma organização e ofensiva política dos 

setores militares e empresariais (a partir de meados de 1963, as classes 

médias também entram em cena); ampliação do movimento sindical operário 

e dos trabalhadores do campo e um inédito acirramento da luta ideológica de 

classes.175  
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O Golpe de 1964176 impediu que a liberdade de expressão fosse exercida 

pelos insatisfeitos sob a nova ordem “burguesa-militar”, sendo considerado crime 

contra a Segurança Nacional “as atividades políticas, as discussões ou mesmo 

publicações que revelassem ‘faccionismo ou inconformismo político-social’, ou 

induzissem à ‘animosidade’ entre as ‘classes sociais’”.177  

Desse modo, a proposição de Octavio Ianni – anteriormente citada – coincide 

com a de Florestan Fernandes, dois sociólogos que souberam interpretar com 

extrema lucidez o momento vivido pela sociedade brasileira em 1964. Segundo 

Florestan: 

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

uma democracia de participação ampliada [...] que ameaçava o início da 

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

classes trabalhadoras [...] contavam com crescente espaço político.178 

 

Ainda com o sentido de discussão ideológica sobre o movimento político-

militar de 1964, Toledo traz à baila a ponderação do general Ernesto Geisel179 – em 

depoimento de 1981 –, ao expor a sustentação deste sobre não haver sido uma 

revolução o que ocorrera em 1964 – a que pese sua opinião contrária à da maioria 

dos militares –, que “as revoluções se fazem por uma ideia, em favor de uma 

doutrina”.180 Geisel sustentou, de maneira direta, que “o movimento se fez contra 

Goulart, contra a corrupção, contra a subversão”.181 Sem oferecer maiores 
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resistências, o governo de João Goulart quedou-se e “ruiu como um castelo de 

areia”.182  

A rigor, os tentáculos do poder central foram devidamente ancorados nas 

regiões tidas como ameaçadoras para a manutenção da ordem nacional. Santos, 

por seu passado combativo, conforme observado, foi uma das municipalidades que 

muito sofreu com a intervenção federal.  

Em 1964, o prefeito eleito de Santos, José Gomes, do PTB, teve seus direitos 

políticos cassados por ter demonstrado publicamente o seu descontentamento com 

a ditadura militar, assumindo em seu lugar o general Fernando Hortalla Ridel 

(jun.1964-abr.1965), comandante da Marinha.  

No ano seguinte, no mês de março, ocorreu eleição para prefeito, mas o 

candidato oposicionista – Esmeraldo Tarquínio, do Movimento Trabalhista 

Renovador (MTR), uma cisão do PTB – teve sua candidatura a prefeito impugnada 

pela Justiça Eleitoral no mês de fevereiro, sem qualquer justificativa e que assim 

prejudicou a campanha política deste candidato. A intenção do ato foi conceder a 

vitória a outro candidato, Sílvio Fernandes Lopes, do Partido Social Progressista 

(PSP), fundado por Ademar de Barros.183 Lopes era “ex-secretário de obras de 

Ademar e notório ‘homem da revolução’ de Santos”.184  

Para Caio Navarro de Toledo, haveria, por assim dizer “um consenso entre os 

setores da esquerda ao interpretarem o período 1961-1964 como um momento em 

que a luta de classes no Brasil alcançou um de seus momentos mais intensos, 

dinâmicos e significativos”.185  

Assim, o Golpe de 1964 afetou a participação da classe operária em Santos – 

principalmente os estivadores –, setor que perdeu “o direito exclusivo de realizar o 

serviço de estivagem e desestivagem, que sempre definiu a identidade 

estivadora”.186  

[...] As reivindicações obtidas através de anos de organização e luta caíram 

no esquecimento. Em 15 anos, apenas 3 dos itens perdidos foram 

recuperados: [direito às férias, 13º salário e salário família]. [...] Sem direito às 

taxas adicionais sobre o trabalho, o salário estivador já não lhe permite o 
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estatuto de “tubarão” da classe operária: ele agora incorpora as massas cujos 

salários não cumprem os requisitos para sua produção.187  

 

Os estivadores eram chamados de “tubarão” em oposição aos “bagrinhos” 

que, ainda hoje, é considerada a mão de obra desvalorizada do porto que se 

alimenta dos restos do “tubarão” (estivadores).188 Eram eles os trabalhadores 

portuários matriculados que desejavam conquistar a condição de sindicalizados, 

assim como os estivadores.189  

Com o Golpe Militar de 1964, os estivadores perderam seus direitos e 

privilégios – deixou a atividade de ser considerado um “trabalho nobre” –, termo 

usado por Ingrid Sarti em sua obra Porto Vermelho, de 1981.  

A imagem a seguir reflete o clima de tensão que a cidade de Santos vivia, 

quando foi inaugurado o Colégio Moderno, em 1964, mantido pelo Sindicato dos 

Estivadores de Santos, ainda hoje em funcionamento. As faixas com os dizeres: “Eis 

as nossas armas – Trabalho, Educação e Saúde”; “Os estivadores saúdam as 

autoridades civis, militares e eclesiásticas, e o povo em geral”; “Estamos 

contribuindo para a elevação cultural do nosso povo”, foram as respostas dadas 

para rebater a acusação de que o sindicato estava armado, segundo a imprensa 

noticiou (O Estado de S. Paulo, conforme descrição constante na foto pela 

Fundação Arquivo e Memória de Santos).  
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O impacto do Golpe de 1964 em Santos foi, entre outros, o de enfraquecer e 

manter sob seu controle as classes trabalhadoras, principalmente os estivadores e 

portuários. O primeiro passo dos militares foi interferir no poder local para que se 

mantivesse alinhado aos interesses da ordem ditatorial que então se instaurava.  

De acordo com a Constituição de 1967, a autonomia dos municípios estava 

garantida, de acordo com o Artigo 16:  

Art. 16 – A autonomia municipal será assegurada: 

I – pela eleição direta de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores realizada 

simultaneamente em todo o País, dois anos antes das eleições gerais para 

Governador, Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa;  

II – pela administração própria, no que concerne ao seu peculiar interesse, 

especialmente quanto:  

a) à decretação e arrecadação dos tributos de sua competência e à aplicação 

de suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade, de prestar contas e publicar 

balancetes nos prazos fixados em lei estadual;  

b) à organização dos serviços públicos locais.190 

 

No entanto, a Lei abria uma exceção aos municípios considerados “área de 

Segurança Nacional” – no caso de Santos em 1969, conforme analisado mais 

adiante –, cabendo ao Presidente da República nomear o Prefeito, de acordo com o 

Artigo 16: 

§ 1º – Serão nomeados pelo Governador, com prévia aprovação: a) da 

Assembleia Legislativa, os Prefeitos das Capitais dos Estados e dos 

Municípios considerados estâncias hidrominerais em lei estadual; b) do 

Presidente da República, os Prefeitos dos Municípios declarados de interesse 

da segurança nacional, por lei de iniciativa do Poder Executivo.191 

 

No dia 24 de abril de 1964, chegou a Santos o navio-prisão “Raul Soares” 

onde ficaram detidos os “subversivos”192 que, conforme relatos, foram torturados 
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naquela embarcação por não haver presídios suficientes na cidade.193 A tortura 

psicológica era uma prática comumente perpetrada contra os presos, como ocorreu 

naquela época de estado de exceção em que o navio esteve fundeado durante sete 

meses em Santos. Desse modo, técnicas como a exibição de metralhadoras 

pesadas aos presos, ou a libertação de um grupo de prisioneiros para se criar um 

clima de euforia e felicidade para, logo em seguida, receber nova ordem de prisão, 

eram empregados como expedientes comuns.194 Além disso, os presos também 

eram torturados fisicamente, conforme relato de um sindicalista que esteve recolhido 

no navio “Raul Soares”, José Barbosa Leite Júnior.195 

Numa das ocasiões em que fui levado para essa caldeira, me assustei, é 

lógico, e aí eu fui agredido fisicamente. Passei ali um grande tempo, em 

completa escuridão, até que vieram me tirar [...]. Alguns companheiros, como 

Sérgio Martins e Osni Neri dos Santos, estiveram também na parte gelada do 

navio e eram levados do frio para o quente e do quente para o frio. Isso era 

comum lá. Acredito que eles não desejassem matar ninguém, mas 

amedrontar, castigar. 196 

 

1.4 A trajetória política de Esmeraldo Tarquínio 

Na política, Esmeraldo Tarquínio – agora candidato pelo MDB e que quatro 

anos antes fora impedido de realizar efetivamente sua campanha à Prefeitura de 

Santos – foi eleito prefeito da cidade em 1968. Mas, quando a 13 de dezembro do 

mesmo ano o presidente Costa e Silva197 decretou o Ato Institucional Nº 5 (AI-5)198 

que permitia a cassação dos direitos políticos dos cidadãos por prazo de dez anos, 

além de outras medidas repressivas que constavam do rol do Ato em questão, tais 

proposições impactaram diretamente o rumo político da cidade de Santos.  

Em março de 1969, o prefeito eleito Esmeraldo Tarquínio, do MDB, dois dias 
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antes de assumir o cargo teve seus direitos políticos cassados pelo AI-5 e seu vice, 

Oswaldo Justo, recusou-se a assumir. Desse modo, o período de prefeitos 

nomeados na cidade recomeçava mais uma vez.  

 

Diversos momentos de Esmeraldo Tarquínio. Década de 1960. Acervo: FAMS – Fundação Arquivo e 

Memória de Santos 

 

Tarquínio era tido pelos seus opositores como simpatizante do comunismo. 

Os agentes do Departamento de Ordem Política e Social de Santos – DOPS199 não 

o tratavam por seu nome, mas como ao “marginado” que, durante sua vida pública, 

cometeu diversos atos subversivos. No dia 15 de março de 1969, os agentes assim 

descrevem a cassação de Tarquínio: 

Teve grande repercussão nesta cidade a cassação do deputado estadual em 

apreço, que deveria tomar posse em 14 de abril p. Futuro. Os santistas, 

ignorando os motivos da cassação, tem criticado tal medida, dizendo q/ o 

nominado não é corrupto ou subversivo, daí não haver motivo para tal 

procedimento por parte do governo federal. Conforme o jornal de hoje “A 

Tribuna”, Esmeraldo comunica que já está de volta ao seu escritório de 
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advocacia. Inf. 03/69 ref. Declarações prestadas pelo nominado, no 

Departamento da Polícia Federal.200 

Os agentes do DOPS citaram o inconformismo dos santistas pela cassação, 

pois, na percepção dos moradores, Tarquínio não era corrupto ou subversivo. No 

entanto, seu histórico político (descrito pelos agentes) comprovava seu suposto 

envolvimento em atos subversivos, além de capacidade de mobilização, mas não 

apresenta o fato da sua cor – Tarquínio era negro –, ter sido fator relevante para a 

cassação dos direitos políticos, embora muitos relatos de pessoas próximas a ele, 

além dos jornais locais, considerarem esta hipótese à época.  

Por exemplo, no dia 25 de abril de 1961, Esmeraldo Tarquínio – quando 

vereador da cidade eleito pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) – junto a outros 

vereadores apresentou um requerimento em solidariedade a Cuba pela vitória de 

Fidel Castro. 

Pelo núcleo santista do "Movimento Nacionalista Brasileiro" foram realizados 

vários atos de simpatia a Cuba, tendo, na Câmara Municipal, liderado pelos 

vereadores nacionalistas Antônio Rodrigues, Paulo Ferreira Lima, José Aflalo 

Filho, Orlando Almeida Matos e José Inácio de Souza, e apoiado pelo 

socialista Esmeraldo Tarquínio, sido apresentado um requerimento de 

solidariedade aquele país, face a [sic] vitória de Fidel Castro, sobre as forças 

invasoras.201  

 

Anos depois, em 4 de abril de 1963, Esmeraldo Tarquínio participou do 

“Encontro Paulista de Solidariedade a Cuba”:  

Com a participação de comunistas da primeira linha, de São Paulo, Santos e 

interior, realizou-se em São Paulo o "Encontro Paulista de Solidariedade a 

Cuba". Alguns deputados da Assembleia Legislativa do Estado, entre os quais 

destacavam-se [sic] Cid Franco, Oswaldo Rodrigues Martins, Esmeraldo 

Tarquínio e outros, manifestaram-se solidários, subscrevendo nesse sentido, 

telegrama endereçado aos promotores do movimento.202  

 

                                                           
200

 Prontuário de Esmeraldo Tarquínio. DEOPS. Arquivo do Estado de São Paulo. Fl. 09. Disponível:  

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/upload/Deops/Prontuarios/BR_SP_APESP_DEOPS_SAN_P0090

89_01.pdf Acesso: 8 jun. 2013. 
201

 Prontuário de Esmeraldo Tarquínio. DEOPS. Arquivo do Estado de São Paulo. Fl. 01. Disponível:  

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/upload/Deops/Prontuarios/BR_SP_APESP_DEOPS_SAN_P0090

89_01.pdf Acesso: 8 jun. 2013. 
202

 Ibidem. 



57 

 

Durante o ano de 1968, nas festividades do dia Primeiro de Maio, o 

Governador do Estado de São Paulo, Abreu Sodré203 (1967-1971) foi alvo de 

apedrejamento por trabalhadores, quando estava em um palanque na Praça da Sé. 

Esmeraldo Tarquínio, dois dias depois, esteve presente na Sede da Associação 

Beneficente dos Empregados da Companhia Docas de Santos e manifestou-se 

favorável a atitude dos trabalhadores. 

Tendo feito uso da palavra, se inflamou, fazendo sentir aos presentes que 

aquela festividade “era de gente humilde e não de demagogos e políticos, [...] 

afirmando que o fato se deu pela presença do mesmo em lugar onde não lhe 

pertencia, ou seja, ao lado dos trabalhadores”. Aproveitando mais esta 

oportunidade de se manifestar em público, o marginado afirmou que “aquele 

episódio nada mais era que a explosão natural do trabalhador, contra as 

privações que o Governo lhes impõe”.204  

 

Desse modo, observa-se que Tarquínio defendeu abertamente os 

trabalhadores que estavam subjugados aos ditames da ditadura militar, ao 

considerar a atitude deles naquela ocasião como uma ação natural. 

Em 23 de julho deste mesmo ano, Esmeraldo Tarquínio foi “um dos 

assistentes da peça Roda Viva,205 levada a efeito nesta cidade pela Comissão 

Municipal de Cultura de Santos” e esteve presente, no mês seguinte, na passeata 

estudantil então ocorrida.206  

Em 17 de agosto de 1968, Esmeraldo Tarquínio proferiu uma conferência 

sobre sua viagem aos Estados Unidos – na sede do Instituto Educacional Pan- 

Americano em Santos – e discorreu sobre a democracia, comparando-a com os 

Estados Unidos e realizou severas críticas às organizações extremistas Klu Klux 

Klan (KKK).207 Àquela conferência, estavam presentes: o diretor do Pan-Americano 
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“considerado elemento da esquerda, tendo mesmo sido preso no Movimento 

Revolucionário de 31-3-64 para averiguação” e Paulo Pimentel, “membro do 

sindicato dos enfermeiros de Santos, ex-presidente do grêmio estudantil Pan-

Americano”.208 

Tendo em vista o histórico de Esmeraldo Tarquínio, os agentes do DOPS 

tinham “provas” suficientes de que ele era um subversivo, o que levou à sua 

cassação política em 1969.  

O impacto da ditadura para a cidade de Santos e, em última instância, para 

todo o país, já era percebido por Esmeraldo à época, conforme relato de seu filho, 

Esmeraldo Tarquínio Neto, que foi vice-prefeito de Santos quando ocorreu a primeira 

Eleição direta após a restituição da Autonomia em 1984.  

 

Pessoalmente [é] óbvio que ele não gostava, ele não gostou porque foi vítima 

de uma injustiça absoluta. Ele não concedia nada para [a] ditadura, aquelas 

abordagens do governo militar de tentar oferecer dinheiro para o meu pai, ou 

de tentar oferecer uma embaixada, isso nunca, ele acabou não cedendo a 

isso. A visão que ele tinha era a visão de que a ditadura era o atraso, a 

ditadura era – fora os aspectos da repressão, das prisões, das torturas –, era 

o atraso para o desenvolvimento econômico do país. Ele tinha uma visão 

muito bairrista do que viria acontecer com Santos e isso acabou se 

confirmando porque a cidade perdeu totalmente a sua identidade política, 

porque tinha uma identidade política muito forte. 

Mas a ditadura, o regime militar, fez com que o país, fez com que a nossa 

região sofresse um atraso que nós não recuperamos ainda, aquela posição 

que a gente tinha há 40 anos atrás [sic], isso ainda não foi recuperado.209 
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O depoimento de Esmeraldo Tarquínio Neto, filho do político santista, revela a 

visão que seu pai – vítima da ditadura – tinha de uma época que representou atraso 

econômico para o país, mas, principalmente, destaca a perda da identidade política 

da cidade através do registro pelo qual ela ficou conhecida em todo o Brasil, como 

uma cidade guerreira e combativa, capaz de desafiar o poder em diversas ocasiões. 

A situação de Santos durante a ditadura militar foi analisada por Benedito Furtado, 

presidente do Sindicato da Administração Portuária e da Unidade Sindical da 

Baixada Santista – a Intersindical –, no final da década de 1970. 

A ditadura quando entrou aqui, eles entraram muito fortes, justamente para 

tirar essa mancha que eles entendiam. Eles foram muito ferozes no agir, 

desde os primeiros momentos com as torturas do “Raul Soares”. Enfim, 

alguns companheiros sumiram, muitos [foram] presos e o porto era uma coisa 

muito louca, sempre foi um antro que eles entendiam [como] de subversão.210  

 

 

1.5 A imprensa alternativa santista e a ditadura militar: os ataques do CCCS 

O jornal alternativo Preto no Branco, de publicação mensal da Cooperativa 

dos Jornalistas de Santos – JORNACOOP traz, em sua capa de 1979, as 

lembranças ainda recentes do navio-presídio.  

Fundado em 25 de julho de 1977, o jornal contava com 182 jornalistas 

associados e foi alvo de perseguição do CCCS – Comando de Caça aos 

Comunistas de Santos –, sendo impedido de circular em 1980. Este grupo de 

extrema direita, carregado por antagonismos e forte arbítrio decidira o que poderia 

ou não ser vendido nas bancas de jornal da cidade e assim circular.  
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Uma carta do CCCS foi publicada no jornal A Tribuna, em 4 de agosto de 

1980: 

O Comando de Caça aos Comunistas de Santos (CCCS), unido e coeso aos 

nobres ideais da Falange Pátria Nova e das Brigadas Moralistas, já identificou 

o senhor e a sua empresa em nosso índex como inocentes úteis dos 

vermelhos e dos imorais. O CCCS adverte ao senhor, com a sua 

responsabilidade de proprietário de empresa distribuidora e/ou vendedora de 

periódicos, que, talvez sem saber, vem colaborando para o aumento da 

propaganda comunista e da literatura erótico-pornográfica em nosso país, 

distribuindo ou vendendo à população desta cidade (que um dia ensinou à 

Pátria a Liberdade e a Caridade), revistas obcenas [sic] e jornais marxista-

leninistas. 

Outras entidades patrióticas, semelhantes à nossa, estão também enviando 

um alerta semelhante a este, advertindo as pessoas para o clima de 

subversão política e de afronta à ordem moral da família brasileira. Algumas o 

fazem incorretamente, pois apenas advertem aos jornaleiros de bancas, 

simples revendedores economicamente mais fracos, quando os grandes 

responsáveis, na realidade, são os editores e os grandes distribuidores / 

vendedores, como o senhor e a sua empresa. 

Assim, para o bem da nossa cidade, do nosso querido Brasil e do seu próprio 

futuro, exigimos que a sua empresa pare imediatamente de distribuir e/ou 

vender em Santos e nos municípios da Baixada Santista as seguintes 

publicações: 

Jornais – Preto no Branco (Cooperativa dos Jornalistas de Santos), Hora do 

Povo, Em Tempo, Pasquim, Movimento, Voz da Unidade, Voz Operária, 

Repórter, Luta Operária, Convergência Socialista, Lampião, Jornal do Gay; 

Revistas – Ele e Ela, Playboy, Lui, Status, Homem, Close, Privé, Rose, 

Personal, Confissões, Eros, Fiesta, Exclusive e demais revistas que tratem de 

assuntos eróticos e sexuais. 

 

“Raul Soares”, o navio-prisão. Arrancamos das entranhas do navio 

maldito as histórias proibidas dos sombrios cárceres, dos calabouços de 

tortura de presos políticos em 1964. Acervo: FAMS – Fundação 

Arquivo e Memória de Santos 
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Esperamos contar com a sua patriótica colaboração. Não advertiremos mais. 

Caso contrário, tomaremos atitudes drásticas. Comando CCCS.211  

 

A censura não se restringiu apenas aos periódicos de propaganda comunista, 

como se pode observar, mas também aos que possuíam conteúdos que pudessem 

“agredir aos valores da família brasileira”, como produções de literatura erótico-

pornográfica.  

Mesmo nos momentos em que a ditadura militar caminhava para uma 

determinada fase da abertura política durante o Governo Figueiredo (1979-1985), 

segmentos da área de Informação – a fim de desestabilizar este processo – 

promoveram ataques terroristas contra a sociedade brasileira, como ficou registrado 

no episódio da Bomba do Riocentro,212 ao demonstrar que o aparato da chamada 

linha-dura da ditadura militar ainda estava forte e operante, conforme análise de 

Jorge Ferreira e Lucilia de Almeida Neves Delgado, em obra que analisa o período 

do regime militar no Brasil.213  

Este retrocesso no projeto de abertura política pode ser observado também 

em Santos, quando o grupo CCCS impediu a livre circulação de publicações ditas 

subversivas, ou que agredissem “a moral e os bons costumes”, conforme suas 

avaliações de censura. Este momento de perseguições em 1980 foi relatado por 

Helder Marques que trabalhou no jornal Cidade de Santos e, simultaneamente, no 

jornal Preto no Branco.  
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  “Grupos de direita fazem ameaças”. A Tribuna, 4 ago. 1980. Disponível: 
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[...] eu participei também da Cooperativa dos Jornalistas de Santos que 

lançou o jornal Preto no Branco, que era um jornal diário. Esse jornal foi muito 

importante também porque já havia um processo de abertura lenta e gradual 

– como chamavam –, mas o Preto no Branco, assim como outros órgãos da 

imprensa alternativa, foram alvo de ameaças e atentados dos grupos que 

dentro do regime militar eram contrários a essa abertura, a essa distensão ao 

retorno do regime democrático, queriam a linha dura. Foi um período de 

atentados aos jornais da imprensa alternativa e o Preto no Branco – que 

havia feito matéria sobre o “Raul Soares”, sobre o desaparecimento do 

Rubens Paiva e outras matérias políticas importantes – foi alvo também 

dessas ameaças, e uma circular de um grupo ligado ao Comando de Caça 

aos Comunistas passou a circular entre os donos de bancas de jornal 

proibindo, quer dizer, “ameaçando” que se vendessem [as publicações] 

Pasquim, Versos e o nosso jornal Preto no Branco foi incluído, [caso 

desobedecessem] sofreriam represálias, [e] algumas bancas sofreram 

atentado à bomba.214 

 

O fato de o jornal abrir espaço para temas polêmicos contribuiu para a 

perseguição do CCCS e para o fim de suas atividades, mesmo o jornal não tendo 

uma ligação com o comunismo, conforme atesta depoimento de Helder Marques.  

Os depoimentos demonstram, de maneira geral, que a ditadura militar atuou 

na cidade de Santos com o objetivo de minar este espaço que eles entendiam como 

“perigoso para a ordem”. Para atingir esta finalidade, muitas lideranças esquerdistas 

sofreram torturas por parte dos militares a bordo do navio “Raul Sores”, como 

relembrado por Benedito Furtado – navio-símbolo do poder dos militares, 

acintosamente ancorado na cidade e que deixou uma marca até hoje percebida: a 

perda da identidade política, também corroborada pela opinião de Esmeraldo 

Tarquínio Neto.  

No entanto, para Luiz Dias Guimarães,215 ex-colaborador de A Tribuna, com 

exceção do período de perseguições e torturas que ocorreram na cidade, com 

destaque ao navio-presídio “Raul Soares”, a cidade teve “sorte”, assim entendido 

pelo entrevistado, já que não ocorreu uma estagnação econômica, mas alguns 

avanços.  
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[...] tirando aquele período de exceção que até está sendo revisto hoje pela 

história. [...] O “Raul Soares”, a perseguição dos muitos líderes políticos, 

muitos sindicalistas. Tirando essa fase, eu acho que, na verdade, a cidade 

deu sorte, no ponto de vista administrativo não vejo que tenha havido 

nenhuma tragédia. 

[...] 

Eu acho até que a gente teve alguns avanços, por exemplo, na época do 

Carvalhinho foram feitos muitos postos de saúde, depois se transformaram 

em policlínicas. Na época do Paulo Barbosa foram feitos muitos conjuntos 

habitacionais. A cidade, administrativamente, andou. Não foi nenhum caos. 

Eu acho que o significado maior foi mesmo esse sentimento mesmo [sic] da 

autonomia, da liberdade, do direito da livre escolha.216 

Durante o período da ditadura militar, a ação repressiva do Estado não se 

restringiu à indicação de interventores. Pelo contrário, estes indicavam um problema 

maior: o da perda da autonomia, sob a justificativa de ser a cidade área de 

Segurança Nacional, a partir de setembro de 1969, pelo Decreto-Lei Nº 865, tendo 

em vista ser uma cidade portuária e porta de entrada de ideias tidas como 

“subversivas” – além da inegável importância econômica e militar –, um ponto 

estratégico na visão do Estado totalitário que então se afirmava.  

Com a cassação de Esmeraldo Tarquínio e a renúncia de Oswaldo Justo foi 

imposto, pela ditadura militar – como novo interventor da cidade – o general Clóvis 

Bandeira Brasil (1969-1972).217 A má gestão de Santos foi marcada, então, pela 

implantação da “verba de mordomia” para as despesas pessoais do interventor.218 

Além de uma série de equívocos administrativos, sua gestão foi marcada 

pelas excentricidades do seu filho, Alcides Bandeira Brasil, nomeado 

secretário de Turismo e autor de ideias esdrúxulas, como a criação de filhotes 

de baleia em gigantes aquários, aplicação de grama sintética nos jardins da 

praia e de “áreas verdes” artificiais. Ao lado das iniciativas folclóricas, o 

interventor criou várias polêmicas. Pior ainda, envolveu-se em casos 

escandalosos, como a construção de um parque infantil com caríssimos 

brinquedos importados.219  
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O dinheiro que o filho do interventor desviou foi devolvido em 20 prestações e 

o dublê de prefeito – mesmo com os escândalos – não foi cassado, por não ter um 

mandato popular.220  

A impunidade representava os efeitos da ditadura militar na cidade de Santos 

– como em todo o país –, que estava de mãos atadas, sem a sua autonomia política 

para poder decidir os rumos do próprio município.  

Um mês depois da posse de Bandeira Brasil, a Câmara de Santos entrou em 

recesso, voltando às suas atividades somente em julho de 1970. Durante 14 anos a 

cidade ficou sem autonomia política – que somente foi restituída no ano de 1983 –, 

quando a ditadura militar já se encontrava em processo de distensão, durante o 

Governo Figueiredo.  

A compreensão da forma como foi destituída a autonomia política de Santos 

deve ser pautada pelo fato de que o Brasil vivenciava, então, a intensificação dos 

imperativos da ditadura militar após a decretação do AI-5, e não se pode perder de 

vista as experiências históricas de Santos – sempre associadas às greves e às lutas 

trabalhistas, que muito refletiram como causa principal para a perda de sua própria 

autonomia política.  

Os debates entre os vereadores sobre a restituição da autonomia política da 

cidade, no ano de 1983, demonstravam os interesses partidários envolvidos e os 

sentidos que o termo “autonomia” representou naquele momento. 

 

1.6 A Câmara Municipal e as “autonomias”: a visão dos partidos políticos 

Em 15 de novembro de 1982, de acordo com a Lei Nº 6.978, ocorreram 

Eleições para governador, vice-governador, senador e suplentes, deputados federais 

e estaduais, prefeito, vice-prefeito e vereadores. No entanto, a Lei não era válida 

para todo o país.  

No Estado de São Paulo, foi eleito como governador André Franco Montoro221 

e, como vice, Orestes Quércia,222 ambos do PMDB. De acordo com o Artigo 8º, os 

eleitores deveriam votar em candidatos do mesmo partido: “Art. 8º – Nas eleições 
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previstas nesta Lei, o eleitor votará apenas em candidatos pertencentes ao mesmo 

Partido, sob pena de nulidade do voto para todos os cargos”.223  

Para Prefeito de São Paulo não ocorreu eleição direta, mas a nomeação, por 

parte do Governador, do santista Mario Covas224 (1983-1986). Em Santos desde 

1980, Paulo Gomes Barbosa225 era o prefeito nomeado e assim se manteve até 

1984, mesmo havendo a possibilidade de eleição, previsto pela Lei.  

O então Presidente da República, João Figueiredo, não permitiu a 

convocação de Eleição direta para prefeito em Santos, sob o contexto de que a 

discussão pela volta da Autonomia ganhava força nos jornais locais e na Câmara 

Municipal, ao representar o desejo expresso da população santista. Dessa forma, a 

manutenção de um prefeito biônico significava que Santos era vista pelos militares 

como um espaço que ainda deveria ser vigiado para garantir a ordem e a segurança.  

Em novembro de 1982, ocorreu Eleição para a escolha dos novos vereadores 

da cidade. Dos 19 eleitos, 11 eram do PMDB, dois do Partido dos Trabalhadores 

(PT), dois do PTB e quatro do PDS, que era o partido situacionista.  

Desse modo, houve uma renovação na Câmara Municipal, pois mais da 

metade dos vereadores exercia pela primeira vez o mandato e o PDS perdeu 

significativamente força na cidade. Assim, passaram a conviver no poder político 

institucional a chefia do Executivo nas mãos de um interventor ditatorial e uma 

Câmara de Vereadores que expressava os anseios de mudança dos cidadãos 

santistas, ansiosos por recuperar seus plenos direitos políticos.  
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Candidatos 

 

Partido Nº de 

votos 

% votos sobre o 

comparecimento 

Assumem pela 

primeira vez 

Edmur Mesquita de Oliveira PMDB  6.552  2,78  X  

Moacir de Oliveira PMDB  6.303  2,68    

Telma de Souza PT  6.249  2,65  X  

Roberto José Avelino Bonavides PMDB  5.050  2,14  X 

Adelino Pedro Rodrigues PMDB  4.909  2,08  X 

Noé Felício José de Carvalho PMDB  4.776  2,03   

Rivaldo Justo PMDB  4.576  1,94  X 

Eduardo Castilho Salvador PMDB  4.532  1,92   

Oswaldo Carvalho de Rosis PTB  4.481  1,90   

Alcindo Fernandes Gonçalves PMDB  4.383  1,86  X 

Nobel S. de Oliveira PT  4.282  1,82  X 

Reinaldo Cammarosano PMDB  3.685  1,56  X 

Fernando Dias de Oliva PDS  3.637  1,54   

Manoel Constantino dos Santos PMDB  3.616  1,53  X 

Geraldo Silvino Oliveira PMDB  3.562  1,51  X 

Carlos Mantovani Calejon PDS  2.937  1,25   

Matsutaro Uehara PDS  2.545  1,08   

Gilberto José Tayfour PTB  2.530  1,07  X 

Odair Viegas PDS  2.147  0,91   

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – Seade / Tribunal Regional Eleitoral – TRE. Elaboração: 

SEPLAN / Coplanec  

 

Durante o processo de distensão da ditadura militar, em decorrência da crise 

conjuntural, ocorreu a Reforma Partidária no final da década de 1970. A 

necessidade política do momento forçou setores da burguesia a fazer o possível 

para manter: 

[...] as vigas mestras, ao mesmo tempo em que, “abrindo”, buscou socializar 

os ônus do desastre por ela mesma gerado. O governo ampliou o espaço 

político para esconder a inexistência de soluções econômicas.226  

 

Por conta da Reforma Partidária, passou-se a exigir o termo “partido” à frente 

da sigla. Dessa forma, nasce o PMDB – “herdeiro por filiação direta do MDB [...] e 

[que] deixou de ser a única oposição para se transformar no partido majoritário da 

oposição”.227 Pode-se observar esse fenômeno na cidade de Santos quando o 
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PMDB passou a ser a maioria na Câmara Municipal e assumiu o papel de liderança 

no processo de retomada da autonomia política.  

A composição do PMDB aglutinou setores oposicionistas à ditadura, setores 

tradicionais da classe média urbana e novos movimentos das classes subalternas,228 

ou seja, a população mais pobre que durante a crise econômica do final da década 

de 1970 sofreu com seus efeitos.229  

Diante da heterogeneidade do partido, a postura adotada não era a 

radicalização do processo político, mas uma postura de entendimento diante da 

ditadura militar,230 participante do processo de Redemocratização. Foi uma 

“transição transada”, expressão utilizada por Florestan Fernandes231 e bastante 

divulgada pelo jornalista Jânio de Freitas em sua coluna de opinião política para se 

referir à forma como se deu a transição de maneira conservadora, sem o 

rompimento com a ordem ditatorial.232 O tema será abordado de modo mais amplo 

no Capítulo 3. 

Formou-se a Aliança Democrática entre o PMDB e a dissidência do PDS 

(Frente Liberal, que mais tarde formou o PFL), em torno da candidatura de 

Tancredo Neves (tradicional político moderado do PMDB, então governador 

de Minas Gerais) para presidente e José Sarney (senador maranhense 

recém-saído do PDS) para vice-presidente. Era a tradução da “transição 

pactuada”.233  

 

A “transição transada” pode ser observada quando Tancredo Neves, do 

PMDB e Sarney, do PDS, fizeram uma aliança para lançar as suas candidaturas 

para Presidente e Vice-Presidente da República, respectivamente, demonstrando 

que os militares conduziriam o processo de transição à democracia.  

                                                           
228

 MACIEL, 2004. Op. cit., p. 248. 
229

 Para maiores informações, ver: NOBRE, Marcos. Imobilismo em Movimento. Da abertura 

democrática ao governo Dilma. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 
230

 MACIEL, 2004. Op. cit., p. 248, 250. 
231

 Florestan Fernandes (1920-1995). 
232

 CHAGAS, Rodrigo Pereira. “A ‘Transição Transada’: Florestan Fernandes e a ‘Democratização’ 

(1984-1994)”. In Revista do Programa de Estudos de Pós-Graduados de História da PUC-SP. v. 41. 

São Paulo, 2010. p. 589-597.  

Disponível: http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/6555/4754 Acesso: 18 maio 2013. 
233

 SILVA, Fabricio Pereira da. “Brasil: a longa transição para a democracia – da distensão à 

redemocratização (1974-1989)”.  

Disponível: http://www.memoriasocial.pro.br/linhas/arouca/contexto/contextofase3.htm Acesso: 4 

maio 2013. 



68 

 

A antiga Arena foi substituída pela sigla PDS, mas manteve o alinhamento 

com a ditadura militar e refletia uma posição conservadora em defesa do cesarismo 

militar e da autocracia burguesa.234 

[...] expressava sua importância para as diversas frações do bloco no poder 

como canal de representação de seus interesses. Principalmente as frações 

não hegemônicas do bloco do poder, como os grandes proprietários rurais e 

os médios capitais de origem comercial e industrial, [que] dependiam do 

partido governista para viabilizar o atendimento de suas demandas junto ao 

Estado.235 

 

Por cesarismo militar entende-se o esforço que o Estado fez, já que não é 

capaz de atender os anseios da sociedade, para que não ocorresse o “rompimento 

com a institucionalidade autoritária em que o acesso ao estado de direito fique 

restrito ao voto”.236 Já por autocracia burguesa entende-se a restrição da “sociedade 

civil e da Nação aos estratos burgueses e aos seus movimentos políticos e sociais, 

excluindo politicamente a enorme massa popular [...] à condição de sujeito 

político”.237  

Nesse contexto, o papel do PDS era não deixar escapar a transição das mãos 

dos militares, mantendo-se assim o autoritarismo e impedindo a conscientização das 

classes subalternas do seu poder político.  

Por sua vez, o PMDB – o antigo MDB que fez a oposição consentida durante 

a ditadura militar –, o partido que, conforme opinião da cientista política Maria 

Victoria Benevides, “éramos todos nós. Todos – liberais mais ou menos reformistas, 

socialistas e comunistas, futuros petistas, pedetistas ou pefelistas – que lutávamos 

de diversas maneiras, pela derrubada do regime”.238 No entanto, apesar da sua 

história de oposição à ditadura, observa-se que durante o processo de retomada da 

autonomia de Santos, sua postura converge com as práticas da antiga Arena, 
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questionadas pelos vereadores do PDS e também do PT e PTB, conforme analisado 

no item 1.7 da presente dissertação.  

O PTB no contexto da década de 1980 não se assemelhava ao antigo PTB da 

década de 1940, criado por Getúlio Vargas, cuja base eleitoral era o proletariado 

urbano. Ao final da década de 1960, duas alas foram formadas: uma mais 

conservadora – destacando-se aí Ivete Vargas239 – e outra mais radical, tendo 

Leonel Brizola240 como seu líder.  

Da disputa entre Ivete Vargas e Brizola, no contexto do surgimento dos 

partidos políticos no início dos Anos 1980 – pela sigla PTB –, surgiram dois pedidos 

de registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Afinal, a lendária sigla foi concedida 

à Ivete Vargas, o que obrigou Leonel Brizola a fundar o Partido Democrático 

Trabalhista (PDT).241 Desse modo, Ivete Vargas imprimiu ao PTB a postura 

conservadora que abstraiu do período anterior, a Era Varguista. 

Assim, a partir da divisão, o PTB passou a atrair mais ainda setores 

vinculados a uma perspectiva autocrática [...]. Além disso, a composição 

política do PTB e seu caráter estritamente parlamentar enquadravam-se na 

condição partido institucional [...] Do ponto de vista social, as bases populares 

mais sólidas que possuía estavam ligadas aos dirigentes pelegos [...]. 242 

 

O Partido dos Trabalhadores – PT, por outro lado, emergia na década de 

1980 como expressão de insatisfação das classes subalternas, voltado para os 

trabalhadores e englobava a um grupo bastante heterogêneo. 

Havia no PT desde dirigentes sindicais fortemente influenciados por uma 

perspectiva classista, porém não marxista, como Lula, Olívio Dutra e Jacob 

Bittar, até militantes da ala progressista da Igreja Católica, influenciados por 

uma concepção cristã de socialismo polarizada por valores como a igualdade 

e a fraternidade, passando pelos militantes das organizações da esquerda 

marxista, para quem a proposta do PT se articulava com a perspectiva de 

construção do partido revolucionário dos trabalhadores, conforme uma 

orientação leninista. Apesar do caráter antiautocrático e anti-institucional do 
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partido em termos gerais, a existência de variadas concepções apresentava 

divergências importantes em seu interior.243 

 

Assim, observa-se que o PT abarcava a diversas ideologias: não marxistas, 

marxista-leninistas, a ala progressista da Igreja Católica (influenciada pelo 

socialismo cristão) que, de certa forma, contribuiu para as divergências dentro do 

partido.  

Nas Eleições de 1982, o PT teve um desempenho inexpressivo, desarticulado 

com a sua “organização e enraizamento nacional”, que levou o partido a uma 

mudança de postura, no sentido de “atenuação de suas propostas mais radicais, 

contribuindo para passivizar seu conteúdo antiautocrático e anti-institucional”.244  

Em Santos, o PT não conseguiu uma expressiva votação, pois ali era um 

partido de pouco destaque. Porém, seus vereadores protagonizaram um importante 

debate no que se refere à volta da autonomia da cidade. No caso específico, cabe 

uma reflexão sobre o significado da esquerda nesta época. O PT representava, 

neste contexto, o papel de um partido de oposição, uma alternativa – se comparado 

à história dos demais partidos. No entanto, o PT não teve a inserção esperada no 

pleito de 1982 para vereador em Santos, elegendo apenas a dois candidatos.  

Ao se comparar este pleito com o de 1947, no qual dos 25 vereadores eleitos, 

14 eram comunistas – impedidos de assumir, conforme discutido anteriormente –, 

nota-se que antes do Golpe de 1964, Santos deixou sua marca de cidade capaz de 

desafiar o Governo Federal, alinhado que estava aos interesses ideológicos dos 

Estados Unidos durante a Guerra Fria.  

[...] quem não foi cassado, fugiu ou desapareceu, como é o caso do Rubens 

Paiva, que é santista, que era um orgulho da terra também, ou foi embora 

porque não tinha nenhuma oportunidade.  

Se têm [sic] grandes expressões da cultura santista que foram embora. Não 

tinham mais caminhos aqui o Cassiano Ricardo, o Manoel Silveira. Grandes 

poetas foram trabalhar em outro lugar. 

Não tinha como ficar aqui [...] o ambiente mudou. Esvaziaram todos os 

movimentos possíveis. Você tinha o fórum sindical de debates que era uma 

força não só trabalhista, uma força política muito forte, acabaram com isso. 

A repressão atuou forte aqui, não é só prender, torturar, matar, é acabar com 

as estruturas da cidade, o terreno fértil onde poderia surgir o pensamento 
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oposto. Eles acabaram com isso, eles sabiam onde minar, onde controlar. O 

movimento estudantil de Santos era modelo para o país e desapareceu.  

[...] 

Os grandes embates políticos praticamente desapareceram [...]. 245 

 

A ditadura militar implantou um aparato que destruiu toda a forma de 

combatividade existente em alguns momentos da história da urbe, tornando Santos 

uma cidade que desconhece hoje o seu passado de lutas.  

Em boa parte das sessões da Câmara Municipal de Santos,246 durante a 

década de 1980, o tema da Autonomia era sempre defendido pelos vereadores. 

Independentemente da sua posição política, todos faziam questão de associar sua 

imagem a essa causa. 

Num determinado momento, ser autonomista parecia natural, até para 

políticos mais conservadores. A Câmara Municipal era o palco central dessa 

conversão progressiva, mas sabia-se que alguns dos recém-convertidos 

estavam apenas aproveitando a maré para manterem-se eleitoralmente 

viáveis.247 

 

Diante da iminência do retorno da autonomia política, que contava com o 

apoio da imprensa, não ser autonomista era sinônimo de ser conservador e 

resistente, interessado em manter as velhas estruturas que a ditadura deixou na 

cidade. Enquanto ser autonomista significava a renovação, a esperança de mudança 

social e política, a ruptura com a estagnação da cidade através do poder do voto. 
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Por isso, mesmo aqueles que apoiaram a ditadura militar passaram a defender a 

volta da autonomia de Santos, conforme depoimento de Lane Valiengo.248 

Até os primeiros comandantes militares que vieram para tomar conta de 

Santos estavam defendendo a autonomia. O almirante Julio César, estava 

todo mundo falando na autonomia; o Erasmo, que era uma figura da 

repressão de Santos. 

Acabou virando consenso. Não dava mais para justificar que uma região 

dessa não pudesse definir o seu destino.  

Mesmo que estragasse o futuro, que escolhesse errado, mas o direito de 

escolher tinha que ser restabelecido.249 

 

A intenção ao defender a autonomia era clara: conquistar ou manter um 

espaço político. Foi o ocorrido com Antonio Erasmo Dias (1924-2010),250 major do 

Exército que em 1964 liderou o golpe militar na Baixada Santista. Após o fim da 

ditadura (como coronel reformado) foi eleito deputado federal em 1978 (Arena); 

deputado estadual em 1986 – reelegeu-se em 1990 e em 1994 (PDS e PPR, 

respectivamente)251 – e também foi vereador por São Paulo (PPB, 2000).252 

Conseguiu manter uma trajetória política escamoteando-se e mudando sua postura, 

de acordo com a necessidade do momento.  

O passado da cidade engajado nas lutas abolicionistas e nas campanhas pela 

Independência do país foi lembrado pelo vereador do PDS Matsutaro Uehara para 

apontar a situação de frustração em que a cidade estava sem a restituição de sua 

autonomia política.  

A autonomia, para o vereador pedessista, significava a recuperação do direito 

de votar, fato percebido ao citar o oficial do Exército, general Walter Pires,253 quando 

da afirmação deste em explicar “o voto [...] [como] instrumento pacífico de 

transformação política, dando voz às reivindicações da sociedade civil”.254  
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O fato de ter ocorrido eleições para vereador e da maioria eleita ser da 

oposição, na visão de Uehara representava “a nossa condição [...] de nação que 

vive sob [um] regime democrático, que consagra a pluralidade partidária e a 

alternância no exercício do poder”, afirmação incompatível com a realidade brasileira 

daquele momento, em que o país vivia um período de controlada distensão e 

abertura política que, no caso de Santos, ainda era governada a cidade – desde 

1969 – por prefeitos nomeados pelo Governador de São Paulo.  

Na observação que Uehara forneceu para justificar a volta da democracia – 

em sua concepção – aparentemente embasada na fala de um general do Exército e 

tida por ele como sinônimo de alta credibilidade, como um sinal mesmo de transição 

política pela qual o Brasil passava de forma “lenta, gradual e segura”, sob o controle 

dos militares.  

A busca pela autonomia não estava somente restrita ao voto, mas a que 

houvesse participação da população santista nos problemas que assolavam a 

cidade, assim entendido pelo vereador Edmur Mesquista, do PMDB. 

[...] é preciso que o povo não só vote no seu representante, pois nós não 

queremos viver numa democracia formal, queremos viver numa democracia 

de fato, onde o povo [...] faça parte inserindo-se, portanto, como sujeito das 

propostas políticas. Ressaltemos o clamor da comunidade, o clamor de que 

um dia a dignidade desse povo ofendido, a dignidade desse povo que traz em 

suas veias a mancha encarnada pela corrupção da Prefeitura, que um dia 

haveremos de recuperar essa dignidade através da autonomia municipal de 

Santos [...]. 255 

 

Tal ideia também é defendida por outro vereador, Nobel Soares, do PT, ao 

relacionar a autonomia política a uma efetiva participação popular, na mesma 

sessão da Câmara, em fevereiro de 1983. 

[...] é chegado o momento de esta Câmara desarquivar a comissão de 

vereadores criada com esse objetivo e começar a mobilizar a população no 

sentido de alcançar a autonomia que não é simplesmente o povo eleger 

prefeito, mas uma autonomia em que esse povo possa ter acesso as 

decisões, em que a classe trabalhadora possa participar das decisões 

tomadas e possa vir à Câmara cobrar benfeitorias para seu local de moradia 

[...] é hora de a nova Câmara organizar seu povo que deseja que 
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conquistemos a autonomia para Santos. Não podemos perder mais um 

minuto. Vamos convocar o povo para a luta que é de toda população.256  

 

Os diferentes interesses envolvidos no engajamento pela autonomia podem 

ser observados nos debates ocorridos na Câmara Municipal de Santos, entre os 

vereadores eleitos. A postura do PDS denotava sempre um vínculo com o Governo 

Federal, o que era denunciado pelos opositores. Por exemplo, em uma sessão do 

dia 2 de maio de 1983, quando o vereador Hércules de Góes, suplente do PDS, 

requereu voto de congratulações ao Departamento de Ação Partidária do PDS que 

“já está se movimentando para ter audiência com o Sr. Presidente da República para 

exigir o retorno da autonomia política de Santos”, isto gerou polêmica na Câmara e 

recebeu o seguinte comentário do vereador do PMDB, Moacir de Oliveira. 

Todo mundo quer colocar um pouquinho a mão na taça da vitória. Se o 

companheiro está bem intencionado e o Grupo Ação está bem intencionado, 

devem se unir à Comissão da Autonomia e engrossar suas fileiras e não 

fazerem um movimento separado que apenas vai fracionar o movimento 

autonomista.257 

 

A discussão pela volta da autonomia da cidade não se iniciou em 1983. 

Desde 1978, havia uma Comissão criada com esse intuito. Durante esse período, 

diversos grupos, partidários ou não, engajaram-se na luta pela autonomia, o que, na 

visão do vereador Moacir de Oliveira, enfraqueceria e fragmentaria a luta, ainda 

mais por parte de um grupo do PDS, cujo partido dominava o Executivo da cidade e 

representava o governo ditatorial.  

O PMDB desejava ganhar credibilidade dentro do cenário do retorno iminente 

da autonomia política. Reconhecer o engajamento do PDS, naquele momento, era 

incompatível com os seus interesses.  

Todos os partidos defendiam a autonomia de Santos com a intenção de 

lançar candidatos para assumir a Prefeitura por meio de Eleições diretas, fato que 

não ocorria desde 1969, quando Esmeraldo Tarquínio foi cassado pelo AI-5.  
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Em que pesem as diferenças entre os vereadores, todos eram unânimes nas 

críticas ao prefeito Paulo Gomes Barbosa, acusando-o de não desejar o retorno da 

autonomia política da cidade.  

O Sr. Castilho Salvador – Nobre vereador Roberto Bonavides. V. Exa. vê 

como esse povo é infeliz. Existem tantos buracos nas ruas de Santos, que eu 

não entendo porque só o carro do Prefeito não cai nesses buracos. Também, 

ele não vive aqui. Esse homem no ano passado passou 133 dias fora da 

nossa cidade. Precisamos é de um Prefeito atuante, que esteja preocupado 

com os problemas de nossa terra. [...] 

O ditador vai a Brasília e diz que vai a procura da autonomia. Mas, o ditador 

vai é se baixar mais ao todo poderoso dizendo: “Quero continuar sendo o 

ditador de Santos”. A verdade é que ele nada fez em favor da autonomia [...] 

e isso não foi uma denúncia do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 

e sim de membros do Partido Democrático Social, sobre um telegrama que foi 

enviado ao Presidente da República. Nossa cidade é um buraco só.258 

 

O vereador Castilho Salvador, do PMDB, criticou os buracos das ruas de 

Santos e ironicamente disse que o carro do prefeito não caía nesses buracos, já que 

ele costumava viajar com elevada frequência e estava dissociado dos problemas da 

cidade. Além disso, acusou o prefeito de ir a Brasília para impedir o retorno da 

autonomia e continuar no poder.  

Havia um vínculo do PDS com o prefeito nomeado, colocando-o como alguém 

que desejava o retorno da autonomia política. Isto fica claro quando o vereador 

Mantovani Calejon, do PDS, denunciou em plenário que o secretário municipal da 

cidade Nelson Antunes Mattos se encontrava em Brasília, quase que secretamente, 

para impedir a votação de um projeto sobre a autonomia de Santos, que estava para 

ser votado. O projeto em questão será analisado no item 1.7 desta dissertação.  

A atitude do secretário Mattos foi criticada por todos os vereadores que 

levantaram a hipótese do prefeito biônico Paulo Gomes Barbosa ter sido conivente 

com a atitude de seu secretário.259  

Ao anunciar a denúncia que saíra antes nos jornais locais, Mantovani se 

antecipou e pode, assim, fazer a defesa do prefeito, por não acreditar na sua 

participação neste episódio. Embora estivesse em defesa do prefeito Paulo Gomes 
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Barbosa para manter sua imagem de autonomista, optou por abrir o debate na 

Câmara sobre o ocorrido e colocar-se contra a atitude do secretário Nelson Mattos.  

Mantovani pediu que o prefeito fosse a público prestar esclarecimentos sobre 

a ida de seu secretário a Brasília, ao reiterar que certamente o mesmo “agiu 

sozinho, sem autorização de ninguém”260 e apresentou um requerimento solicitando 

a exoneração do secretário de Administração. 

[...] tendo em vista o seguinte: S. Sa. traiu V. Exa. e sua administração; S. Sa. 

traiu o programa do PDS que pugna pela autonomia; S. Sa. traiu vilmente o 

povo de Santos; S. Sa. traiu o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal 

de Santos em prol da autonomia.261 

 

Mantovani atestou ainda que nada interferiria na tramitação do projeto a ida 

de Mattos a Brasília, pois já teria enviado um telex ao senador Dinarte Mariz, 

presidente da Comissão de Segurança Nacional, para manter essa certeza sobre o 

assunto.262  

Os vereadores, em resposta ao pronunciamento de Calejon, não acreditaram 

na possibilidade de um secretário do prefeito viajar sem autorização. O vereador 

Eduardo Castilho Salvador, do PMDB, afirmou que Mattos: 

[...] tal qual um molusco, tal qual uma cobra rasteira, sai e vai a Brasília 

transferir por 30 dias o posicionamento que nós todos, Câmara e população, 

aguardávamos que acontecesse há meses atrás [sic] [...] não precisaria ter 

mais 30 dias de salário para sobreviver.263  

 

O vereador do PT, Nobel Soares, desconfiou da atitude de Nelson Mattos de 

agir sozinho. 

Queremos penalizar essa pessoa pelo interesse que teve em sair de Santos, 

com a autorização de quem não sabemos, para fazer uma coisa dessas. 

Imaginem: Um Secretário Municipal, homem de confiança do Sr. Prefeito 

Municipal, sai de Santos, vai para Brasília encontrar-se com a Comissão do 

Senado, e propõe o adiamento da autonomia. Sobre a notícia, não paira 
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nenhuma dúvida, essa visita foi confirmada pela própria assessoria da 

Comissão.264  

 

O projeto que deu margem a tanta polêmica revelava um acordo entre o PTB 

e o PDS, no âmbito federal e visava atrelar os votos – um do outro – para as 

matérias de seus respectivos interesses.  

O Projeto de Lei de restituição da Autonomia de Santos, que fora elaborado 

pelo deputado federal Gastone Righi, do PTB, tramitava na Câmara e sua aprovação 

refletia diretamente no Governo Municipal. Tal “parceria” incomodava os membros 

do PMDB em Santos, que tentaram enfraquecer o projeto.   

A imprensa sempre é um bom termômetro para tais questões. Desse modo, 

os jornais Cidade de Santos e A Tribuna, durante o processo de retomada da 

autonomia política adotaram posturas muitas vezes divergentes em relação ao tema. 

Assim, os veículos de comunicação souberam adaptar-se ao momento da Abertura 

política, quando a ditadura não apresentava mais o mesmo vigor e realizaram ampla 

cobertura sobre a volta da Autonomia de Santos em 1983, que contou com apoio e 

participação popular.  

A Tribuna trazia matérias sobre a autonomia santista em um tom mais 

reflexivo; por sua vez, o jornal Cidade de Santos tinha uma postura mais agressiva e 

até debochada, segundo afirma o jornalista de A Tribuna à época, Lane Valiengo.265 

O periódico A Tribuna evitava polêmicas com relação ao governo e adotou 

uma postura mais tradicional e conservadora – embora não fosse um jornal de 

direita, ainda que boa parte dos jornalistas tendesse para uma opinião de centro-

esquerda –, segundo a visão de outro jornalista de A Tribuna, Virginio Sanches. Ele 

destaca que o jornal Cidade de Santos estava ocupando um espaço “oposicionista”, 

[aspas dele] em relação ao Governo Municipal.266  

A classe média santista e os mais ricos liam A Tribuna; já o jornal Cidade de 

Santos era mais popular, segundo um colaborador deste veículo, Helder Marques. 

Ele se recorda que era muito comum ver os trabalhadores do porto “colocarem o 

jornal [Cidade de Santos] dobrado no bolso traseiro da calça”.267  
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Quando Carlos Caldeira Filho, um dos donos do jornal Cidade de Santos 

tornou-se prefeito biônico (1979-1980), o veículo de imprensa perdeu sua identidade 

e adotou uma postura totalmente diferente, favorável à Administração Municipal, 

segundo Helder Marques. Ele se recorda que o diário passou a ser “chapa branca” e 

presenciou o editor lendo por telefone o editorial268 para o prefeito, dono do jornal – 

uma forma assumida de controle e censura de opinião.  

Embora o jornal Cidade de Santos, se comparado com A Tribuna, 

apresentasse um perfil mais popular – ao gosto dos trabalhadores – e fizesse duras 

críticas à administração municipal de Paulo Gomes Barbosa, ele pertencia ao Grupo 

Folha que apoiou, no passado, à ditadura militar, assim como A Tribuna. Inclusive o 

Grupo Folha, também dono do jornal Folha da Tarde (1969-1974), possuía em seus 

quadros alguns policiais que se apresentavam como jornalistas e que legitimavam, 

desse modo, as práticas dos militares pela “defesa” do país.269 Na realidade, 

controlavam a informação e seu uso.  

Assim, “[...] usando como estratégia a compra de empresas em má situação 

financeira, o grupo passa a dispor [à época] de duas gráficas, quatro jornais em São 

Paulo e um na cidade de Santos, a 60 quilômetros da capital”, cada qual visando 

atingir a um público diferente270 e com o objetivo precípuo em atrair o “consumidor-

leitor”, termo utilizado pela jornalista Cleofe Monteiro de Sequeira.271  

Helder Marques destacou que o jornal A Tribuna durante muito tempo se 

omitiu com relação ao tema sobre o retorno da Autonomia de Santos. Ele acredita 

que o veículo decidiu fazer uma grande “campanha pela autonomia” porque estava 

preocupado em perder seus leitores e a credibilidade, já que a ditadura havia se 
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tornado insustentável como modelo econômico, político e governamental na década 

de 1980.  

Tendo em vista a postura dos jornais, nota-se que o diário Cidade de Santos 

adotou uma postura combativa em relação ao último prefeito nomeado Paulo Gomes 

Barbosa e deixou clara sua posição, não só pelo tom de denúncia em sua cobertura 

jornalística e nos editoriais, como também pelo excesso de adjetivos utilizados que o 

desqualificavam como indivíduo e político. 

Durante a “administração jovem” de Paulo Barbosa, mineiro de nascimento, 

mas criado no morro do Pacheco, a luta pela restituição da autonomia política 

a Santos engrossou. Personalista, vaidoso, pretensioso, Paulo Barbosa 

conseguiu unir praticamente todos os segmentos políticos e sociais contra a 

sua administração. Indispôs-se com a bancada de seu próprio partido, com 

comerciantes, com lideranças sindicais, de bairros, com as chamadas “forças 

vivas” da cidade, com a opinião pública de modo geral no momento em que 

se recusou a subscrever um documento elaborado pela Comissão de 

Vereadores pela Autonomia, que seria entregue ao presidente João 

Figueiredo durante sua estada em São Paulo em fevereiro deste ano. Sem a 

assinatura de Barbosa, mas com a de todos os segmentos do município, o 

documento acabou sendo entregue ao presidente da República, que naquele 

mesmo dia, repetindo o que já havia prometido publicamente (em 31 de 

agosto de 1981, no Terminal de Containers) declarou em entrevista exclusiva 

a este jornal que a autonomia de Santos seria restabelecida em 1982, e com 

eleições.272  

 

Paulo Gomes Barbosa, para o jornal, desejava continuar no cargo de prefeito 

biônico por não engrossar as fileiras dos que lutavam pelo retorno da autonomia à 

cidade. Quando ele não assinou o documento elaborado pelos vereadores para ser 

entregue ao presidente Figueiredo, pedindo o retorno da autonomia, deixou sua 

imagem ainda mais desgastada.  

Já o jornal A Tribuna, embora aparentemente adotasse uma postura de crítica 

ao prefeito, denotava um tom mais conservador e particularmente visível quando se 

referiu à viagem dos moradores que foram até Brasília para acompanhar a votação 

do Projeto de Lei sobre a restituição da autonomia a Santos. 
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Mais tranquilo e sem o desconforto da longa viagem de ônibus, que deve 

durar 20 horas, o prefeito Paulo Barbosa também foi para Brasília na manhã 

de ontem, de avião, na tentativa de manter sua imagem de autonomista. 

[...] teve a companhia de alguns secretários, como Nélson Mattos, outro que 

afirma ser autonomista. Informaram apenas que Barbosa seguiu no avião das 

9 horas.273 

 

Desse modo, observa-se que se comparado com o jornal Cidade de Santos, 

dono de uma postura mais criteriosa com relação à administração de Paulo Gomes 

Barbosa, A Tribuna evitava acusações e críticas diretas.  

O capítulo a seguir trata do acordo partidário ocorrido entre o PTB e o PDS, 

que resultou na devolução da autonomia a Santos, causando um mal-estar entre os 

vereadores com relação ao possível apoio do prefeito na tentativa de impedir este 

acontecimento, conforme foi discutido no presente item.  
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1.7 O Projeto de Lei pelo retorno da autonomia: o acordo partidário entre o 

PTB e o PDS 

O retorno da autonomia a Santos fazia parte de um acordo entre o PTB e o 

PDS na Câmara Federal. Para firmar este acordo, o PDS deveria atender a três 

reivindicações dos petebistas: estabilidade no emprego por dois anos, contenção de 

preços e a Autonomia de Santos274 que, em troca, proporcionaria ao PDS contar 

com o apoio do PTB.  

Os petebistas negociavam cargos da Administração Federal, a Diretoria de 

Operação da COBAL275 e a direção da LIGHT,276 além de pretender um Ministério, 

notadamente o da Agricultura.277  

Na Câmara Federal, diferente do Senado, conforme analisado no item 1.8, o 

PDS não estava em posição confortável já que o PMDB, o PDT, o PTB e o PT 

conseguiram aumentar o número de representantes nas Eleições de 1982.  

Dos 479 deputados federais, 235 eram do PDS, 200 do PMDB, 23 do PTB e 

somente oito do PT.278 Daí a necessidade do PDS de procurar alianças e, em muitos 

casos, ameaçar os demais partidos para obter quórum para a aprovação dos 

projetos de seu interesse.  

Por exemplo, o PDS queria aprovar o Projeto Nº 2.045 que fixaria em 80% do 

INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, os reajustes semestrais de 

salários dos trabalhadores. Mesmo com as consequências negativas que o projeto 

poderia trazer aos trabalhadores, o PTB apoiou o PDS, mantendo o acordo. O 

deputado federal santista Gastone Righi, do PTB, responsável pelo projeto de 

restituição da autonomia política para Santos, chegou a afirmar que a negação do 
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Projeto Nº 2.045, na Câmara, poderia comprometer a Abertura e o próprio sistema 

político.  

Acho que a rejeição – reforçou Righi – seria algo um pouco mais sério do que 

isso. Iria muito além disso, porque diz respeito à manutenção do próprio 

sistema e do regime. 

Ele chamou atenção para o fato de o Decreto 2045 ter sido baixado como 

consequência de uma reunião do próprio Conselho de Segurança Nacional.279  

 

O PTB estava em uma posição de conciliação com a ditadura – no que tange 

à esfera federal – e defendia a manutenção da mesma. Dessa forma, apoiou o 

Decreto-Lei aprovado previamente em reunião do Conselho de Segurança Nacional 

que deveria passar pelo Congresso. Em outubro, o Decreto Nº 2.045, de 13 de julho 

de 1983, foi rejeitado pelos deputados pela Resolução Nº 1, de 1983-CN, uma 

derrota para a ditadura militar.  

Dois dias antes da edição do decreto Delfim Netto chegara da Inglaterra, 

onde havia se encontrado reservadamente com o diretor-geral do FMI, 

Jacques de Larosière de Champfeu. O ministro ouviu do chairman do Fundo 

que teria que endurecer a política salarial se quisesse apoio do organismo 

para rolagem de uma parcela de 400 milhões de dólares da dívida externa, 

que venceria no dia 15 de julho, e que o Tesouro não poderia honrar. No dia 

do vencimento, já com o Decreto 2045 em vigor, o Banco para 

Compensações Internacionais (BIS) anunciava a prorrogação da parcela.280 

 

A política recessiva do Governo estava relacionada ao cumprimento do 

acordo com o Fundo Monetário Internacional – FMI,281 entidade que à época era 

credora do Brasil e, dentre algumas de suas postulações específicas, determinava 
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uma política de restrição ao poder de compra dos trabalhadores (Decreto Nº 2.012, 

de 1º de fevereiro de 1983), a partir da premissa de que “salário provoca inflação”.282 

Na Capital, cerca de cinco mil desempregados promoveram saques e 

depredações por três dias seguidos na Zona Sul. Os atos culminaram com 

manifestação que derrubaram as grades do Palácio dos Bandeirantes, 

acuando o governador Franco Montoro que havia tomado posse um mês 

antes.283 

 

As Confederações Nacionais dos Trabalhadores na Indústria, no Comércio e 

em Transportes Terrestres encaminharam ao presidente em exercício, Aureliano 

Chaves, um Memorial criticando a política econômica do Governo e o Projeto Nº 

2.045. 

Assinala o documento viverem os trabalhadores “momentos de desolação e 

angústia, bem próximos do desespero”, ressaltando que a atuação dos 

responsáveis pela política econômica e social gera, a cada momento, 

sensação de insegurança que atinge a todos. 

[...] 

Com todos os pacotes e acordos – observa o documento – a inflação corrói 

os salários dos que ainda têm emprego, de forma impressionante. De uma 

previsão de inflação de 70 por cento para 1983, constata-se já agora elevar-

se a 140 por cento e, de forma enganosa, se tem como bom o resultado, se 

atingirmos, no final do ano os 160 por cento.284 

 

O impacto da notícia em Santos se verifica nas denúncias de que o PTB, que 

fora eleito para ser oposição naquele momento, estava compactuando com o 

Governo Federal para aprovar leis prejudiciais à classe trabalhadora. Benedito 

Furtado, presidente do Sindicato da Administração Portuária e da União Sindical da 

Baixada Santista afirmou: “o que os trabalhadores querem é que o PTB assuma sua 

posição de partido de oposição, já que ele recebeu votos dos seus eleitores para 
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fazer oposição”.285  

Em Santos, o PTB adotava outra postura contra a ditadura militar, 

personificada na figura do prefeito Paulo Gomes Barbosa e contra a possibilidade de 

nomeação de outro prefeito.  

Os vereadores do PMDB foram acusados pelos demais partidos – PT, PDS e 

PTB – de conspirarem contra a volta da autonomia política da cidade. A incerteza da 

chegada da autonomia deu margem às discussões que envolviam a possibilidade de 

ter um prefeito nomeado pelo PMDB, partido que se considerava o grande defensor 

da causa. 

Geraldo Silvino do PMDB – Aceitamos um prefeito que seja realmente eleito 

pelo povo, ou até nomeado pelo Governador Montoro desde que complete as 

necessidades, desde que o Governo da República não dê realmente a 

autonomia. Nós queremos a autonomia, mas se ele não dá, como vai ficar? O 

PDS nomeou [...] Então nomeamos nós um homem de nossa confiança, e 

daí? Qual o problema? [...] 

Nobel Soares do PT – O nobre vereador disse anteriormente que ninguém 

seria nomeado, e nós ficamos tranquilos. Agora V. Exa. levanta essa tese e já 

nos causa preocupação.286 

 

A ideia de nomear um prefeito era considerada legítima para o vereador 

Geraldo Silvino, do PMDB. Sua fala mostrou ambiguidade: desejava a autonomia 

com Eleição direta para prefeito, mas também defendia uma nomeação. A 

indignação com relação à atitude do PMDB, ao cogitar a nomeação de um prefeito 

do seu partido, pode ser observada na fala do vereador do PTB, Oswaldo de Rosis. 

Em cena novamente a autonomia política de nossa terra. O deputado federal 

Gastone Righi, do PTB, afirma que muito em breve será aprovado pela 

Câmara dos Deputados o Projeto de Lei de sua autoria, Nº 72/83, que revoga 

o Decreto-Lei 865/1969 que cassou o direito de Santos de eleger seu prefeito. 

Se tudo sair como espera o ilustre deputado, teremos eleições diretas para 

prefeito, em Santos, 180 dias após a aprovação de seu projeto de lei. 

Essa boa perspectiva congelará todo o trabalho que desenvolve nos 

bastidores políticos locais para a substituição do atual prefeito nomeado de 

Santos por outro prefeito nomeado, configurando-se, pois, a maior 

incoerência daqueles que afirmam desejar nossa autonomia política. 
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Se for necessária a troca de prefeito em Santos, por imposição partidária, 

então que se faça de forma constitucional, isto é, colocando-se à frente da 

Prefeitura Municipal homem ungido pelo voto popular, no caso o Presidente 

da Câmara dos Vereadores, Sr. Noé de Carvalho, que governará a cidade até 

a posse do prefeito eleito pelo voto popular, secreto e universal.287  

 

E continua o vereador do PTB, ao reiterar sua opinião: 

[...] a substituição do atual prefeito nomeado de Santos por outro prefeito 

nomeado, configurando-se, pois, a maior incoerência daqueles que afirma 

[sic] desejar nossa autonomia política.288  

 

O Projeto de Lei de Gastone Righi – dentro do acordo PTB-PDS – foi 

encaminhado para a Câmara, motivo de tranquilidade para o vereador Oswaldo de 

Rosis, do PTB, que não concordou com a atitude incoerente do PMDB de aceitar um 

prefeito nomeado de seu partido, tendo em vista que defendia a autonomia plena, 

com eleição direta. Sugeriu, então, que assumisse no lugar do prefeito nomeado o 

presidente da Câmara, Noé de Carvalho, do PMDB, já que foi alguém eleito pelo 

voto popular, evitando-se, assim, as manobras partidárias.  

Nessa mesma sessão foi apresentado por Rosis um requerimento de 

satisfação pelo Projeto de Lei de Righi, ambos do PTB, colocando-se o partido em 

questão como um partido de liderança no processo de restituição da autonomia. 

Requeremos, ouvido o Plenário, em urgência, que esta Câmara remeta “telex” 

ao Deputado Gastone Righi, apresentando felicitações deste Legislativo, 

como representante do povo santista, pela sua brilhante atuação no 

Parlamento Nacional em prol da autonomia política de Santos.289 

 

Os membros do diretório local do PMDB rapidamente organizaram a lista 

tríplice a ser enviada para o governador Franco Montoro com os nomes de três 

correligionários indicados para prefeito: Oswaldo Justo, Antonio Paiva e Luis Alberto 

Maia. Esta seria encaminhada ao Presidente da República, João Baptista 
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Figueiredo. Tal atitude desgastou muito a imagem do PMDB que recebeu críticas de 

um membro do próprio partido, o deputado federal Del Bosco Amaral. 

Defendendo a não nomeação, e sim a posse dos presidentes das câmaras 

municipais, Del Bosco comunicou-se com o presidente regional do partido por 

carta, enviando cópia ao governador Franco Montoro, com um recado 

especial: "Peço a elevada atenção de V. Exa. para a matéria, pois não 

entendo que seja lícito admitir a nomeação de prefeitos pela utilização de 

instrumentos que condenamos com veemência, quando a vacância dos 

cargos poderia provocar a ocupação dos mesmos pelos presidentes das 

câmaras municipais".290 

 

O deputado Del Bosco Amaral, assim como o vereador Oswaldo de Rosis, 

defendeu a necessidade de posse do presidente da Câmara em caso de vacância 

do cargo de prefeito, enviando uma carta ao governador Franco Montoro e 

considerando ilegal tal atitude. 

No dia 27 de abril de 1983 foi aprovado na Câmara Federal, por unanimidade, 

o Projeto de Lei do deputado federal Gastone Righi, do PTB, sobre a restituição da 

autonomia política da cidade de Santos. A aprovação ocorreu no momento em que 

se discutia na Câmara dos Vereadores daquela cidade a nomeação de um prefeito 

do PMDB, criticado pelos demais partidos.  

As notícias veiculadas expressavam a opinião dos partidos políticos: 

PDS repudia lista e encaminha telex para o presidente –  

"Hoje", prossegue a mensagem, "os que nos criticavam digladiam-se em 

grupos para inclusão de seus protegidos, na lista para a escolha do futuro 

prefeito nomeado de Santos, contrariando o seu posicionamento originário. 

Nesta oportunidade, quando evidenciado se tornou o propósito eleiçoeiro dos 

falsos defensores da autonomia, torna-se imperioso, mais do que nunca, que 

venha pelas nossas mãos, como fruto de nosso empenho e trabalho o tão 

aguardado momento em que o povo de Santos elegerá o seu prefeito”.291  

 

E ainda afirmavam: 
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PT inconformado –  

Alguns peemedebistas glorificam a atitude do partido, outros preferem 

examinar a questão com mais cautela, mas o PT não perdoa: "Lamentamos 

profundamente a atitude do PMDB que, se antes das eleições tinha discursos 

vigorosos na questão da autonomia, uma vez alcançado o poder estadual 

passou de maneira escandalosa a conchavar pelos corredores a sua 

medíocre lista tríplice". 

Essas são palavras da presidenta do partido, Edmea Ladevig, que lança 

novas críticas: "Alegaram eles que o governador Montoro tinha o respaldo de 

cinco milhões de votos para nomear o prefeito, mas achamos que ele 

realmente teve o respaldo de votos para ser governador, e não para nomear 

prefeitos".292 

 

No entanto, o PMDB considerou sua atitude totalmente compatível com a luta 

pela autonomia política da cidade e justificou que a pressão exercida pela lista 

tríplice contribuíra para a aprovação do projeto na Câmara. 

PMDB quer o mérito pela reconquista da autonomia –  

Nem o PTB, nem o deputado Gastone Righi, muito menos o PDS surgem 

como os grandes heróis no processo de reconquista da autonomia política de 

Santos. O mérito todo cabe ao PMDB, na opinião de políticos desse partido, 

que raciocinam, em síntese, da seguinte forma: quando o Governo sentiu que 

efetivamente perderia a prefeitura de Santos para um elemento do PMDB, 

achou melhor apoiar o retorno da autonomia e tentar conquistar o Executivo 

por via direta. 

Isso é o que pensam tanto o líder da bancada do PMDB na Câmara, Eduardo 

Castilho Salvador, como o vereador Geraldo Silvino, que citam os termos 

coragem, avanço e riscos de incompreensão para justificar o fato de a 

agremiação a que pertencem concordar com a nomeação de um prefeito (e 

inclusive definir uma lista tríplice de nomes), quando sempre se comportou 

como uma defensora incontestável de eleições livres e diretas.293  

 

Essa justificativa, no entanto, não é unânime nem entre os vereadores do 

próprio PMDB. Reinaldo Cammarosano, por exemplo, interpretou a atitude de seu 

partido como corajosa, mas também arriscada, tendo em vista que poderia levá-los a 

perder a eleição para prefeito quando esta fosse pelo voto direto. 
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Alguns políticos se queimaram. O PMDB tomou uma atitude corajosa, porém 

perigosa, afirma e até duvida que o partido chegue ao Executivo: com 

sublegenda, estou seguro que sim, mas sem ela seria arriscado porque 

respeito a força do ex-prefeito (nomeado) Antônio Manoel de Carvalho, dono 

de muita popularidade e com chances de vencer uma disputa direta.294  

 

Oswaldo Justo, que fazia parte da lista tríplice, era um dos nomes mais 

polêmicos – dada à postura que assumira em anos anteriores, quando se iniciara a 

ditadura. Em 1969, quando Esmeraldo Tarquínio teve seus direitos políticos 

cassados pelo AI-5, ele, na condição de vice, renunciou ao direito de assumir o 

cargo de prefeito de Santos por acreditar que sua posse legitimaria a cassação de 

Tarquínio. Em sua carta de renúncia, encaminhada à Câmara Municipal no dia 28 de 

março de 1968, em um trecho ele destaca: 

Entretanto, com o correr dos dias e por um mais acurado exame dos textos 

legais, ficou claro que o vice-prefeito deveria assumir o cargo, cujo titular teve 

tolhido seus direitos. Ante essa convicção, senti de pronto que não me seria 

moralmente confortável o recebimento de uma posição que não busquei, 

diretamente, nas urnas em que o povo deposita seu instrumento de 

escolha.295  

 

Assim, 14 anos depois, quando Oswaldo Justo aceitou fazer parte de uma 

lista tríplice manipulada pelo partido ao qual pertencia, despertou crítica de 

opositores e da imprensa que destacaram que era uma atitude incoerente com seu 

passado político. Mas, para ele, isto era coerente com a lógica do partido de evitar a 

manutenção de Paulo Gomes Barbosa e assegurar a posse de um prefeito 

peemedebista, considerado o “legítimo defensor da autonomia”, a “legítima 

oposição” diante do acordo entre o PTB e o PDS que resultara no Projeto de Lei de 

Gastone Righi. 

Bastou uma ameaça do PMDB e foram correndo buscar a autonomia, que 

nos vem sendo negada há mais de 15 anos. Só o presidente Figueiredo 

prometeu três vezes e não cumpriu. Nessa luta perdemos até o nosso 

presidente, Esmeraldo Tarquínio. Nós não começamos essa luta ontem e os 
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santistas sabem disso porque não são bobos. O fato é que antes nós não 

tínhamos o Governo do Estado nas mãos e agora temos. E se não derem a 

autonomia, vamos tomar a Prefeitura e instalar no gabinete do prefeito o 

prosseguimento da luta.296  

 

A postura do PMDB foi avaliada por Esmeraldo Tarquínio Neto, filho do 

prefeito cassado, e por Virginio Sanches, jornalista do periódico A Tribuna, que fez 

coberturas sobre o processo de retomada da autonomia política. 

Tarquínio Neto – O fato do Gastone já ter apresentado o projeto de lei 

representava um enfraquecimento da iniciativa política que exigia unidade, 

que exigia coesão, então isso fez com que ocorresse uma desqualificação do 

projeto de lei que o Gastone tinha apresentado anteriormente.297  

Sanches – Sempre me pareceu que o partido agia com um olho no gato outro 

no churrasco, ou seja, tentando garantir espaço por qualquer dos lados onde 

pudesse ganhar politicamente. Coerência não era uma característica dos 

partidos àquele tempo, e o PMDB padecia desse mal, embora tivesse 

excelentes quadros.298  

 

O projeto de restituição da autonomia política de Santos foi encaminhado para 

o Senado no dia 29 de junho de 1983. Reacenderam assim os debates que 

afirmavam que a cidade de Santos, finalmente, teria restituída sua autonomia e, por 

sua vez, o direito de eleger diretamente a um prefeito ao impedir a posse de um 

nome indicado pelo PMDB.  

 

1.8 Impasse no Senado: a ditadura dá o seu recado 

O Senado Federal era composto majoritariamente pelos senadores da Arena 

durante a vigência do bipartidarismo.299 Em 1977, o general Geisel lançou o Pacote 
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 Cf. “Esperança da autonomia já mobiliza políticos”. A Tribuna, 29 abr. 1983. Disponível: 
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de Abril que determinava que um terço das cadeiras do Senado (22 cadeiras) 

deveria ser ocupado pelos chamados “senadores biônicos”, escolhidos diretamente 

pelo Governo Federal. Também foi ampliado o mandato presidencial para seis anos 

e, além disso, o cancelamento das Eleições para governadores dos Estados em 

1978.  

Tal medida deveu-se à vitória do MDB que conseguiu eleger a maioria no 

Senado Federal em 1974 – “16 das 22 cadeiras que estavam em disputa” – e 

ampliou o número de deputados federais de 87 para 161,300 conquistando, assim, 

um poder político que ainda era conflitante com a ideia de transição “lenta, gradual e 

segura” proposta por Geisel, tendo em vista que o MDB conquistou a “maioria das 

Assembleias Legislativas de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 

Guanabara e Acre”.301  

No entanto, o MDB soube acomodar-se no jogo da distensão política e adotou 

uma postura de conciliação com a ditadura, fazendo surgir termos no jargão político 

como “os moderados”, aqueles que seguiram a cartilha do Governo Federal e os 

“autênticos”, considerados mais combativos.  

Mesmo assim, em alguns momentos, o Governo Federal fez uso de ameaças 

para conseguir quórum, por exemplo, para aprovar a reforma do Judiciário, já que o 

MDB tinha mais de um terço do Congresso Nacional em 1974. A intenção do 

Governo Federal era “transferir [para o Poder Judiciário] a responsabilidade pela 

defesa da ordem e os instrumentos de exceção que garantiam, dando-lhes maior 

legitimidade e desconcentrando-os do Poder Executivo”.302  

Com a Reforma Partidária que passou a exigir o termo “partido” à frente da 

sigla, o MDB se torna o PMDB, mas a postura de manter a conciliação com a 

ditadura foi nítida em todas as esferas do poder – do Municipal ao Federal –, não 

assumindo o papel de oposição à ditadura militar de forma contundente.  

A tabela seguinte mostra a relação dos senadores e de seus partidos. Dos 69 

senadores, 46 eram do PDS, 21 do PMDB, um do PTB e um do PDT. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
permanecendo até o ano de 1979, quando do retorno do pluripartidarismo.  
300

 MACIEL, 2004. Op. cit., p. 103/104. 
301

 Ibidem. 
302

 Idem, p. 147. 
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Partidos Senadores – 1983 

PDS 

 

 

 

 

 

Aderbal Jurema, Albano Franco, Alexandre Costa, Almir Pinto, Aloísio Chaves, Amaral Furlan, 

Amaral Peixoto, Benedito Canelas, Benedito Ferreira, Carlos Alberto, Carlos Chiarelli, 

Claudionor Roriz, Dinarte Mariz, Eunice Michiles, Gabriel Hermes, Galvão Modesto, Guilherme 

Palmeira, Helvídio Nunes, João Calmon, João Castelo, João Lobo, João Lúcio, Jorge Bornhausen, 

Jorge Kalume, Altevir Leal, José Lins, José Sarney (presidente nacional do PDS), Jutahy 

Magalhães, Lenoir Vargas, Lomanto Júnior, Lourival Baptista, Luiz Cavalcante, Luiz Viana, 

Marcondes Gadelha, Marco Maciel, Martins Filho, Mílton Cabral, Moacir Dalla, Murilo Badaró, 

Nilo Coelho (presidente do Senado), Odair Soares, Passos Porto, Raimundo Parente, Roberto 

Campos, Octávio Cardoso (que substituiu ao falecido Tarso Dutra) e Virgílio Távora.  

PMDB 

 

Affonso Camargo, Alberto Silva, Álvaro Dias, Eneas Faria, Fábio Lucena, Fernando Henrique 

Cardoso, Gastão Müller, Hélio Gueiros, Henrique Santillo, Humberto Lucena, Itamar Franco, 

Jaílson Barreto, José Frangelli, José Ignácio, Marcelo Miranda, Mário Maia, Mauro Borges, Pedro 

Simon, Saldanha Derzi, Severo Gomes e Alfredo Gomes.  

PTB Nelson de Souza Carneiro. 

PDT Roberto Saturnino Braga.  

 

Fonte: http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0285v.htm Acesso: 2 jun. 2013 

 

A grande quantidade de senadores do PDS afetou a votação do Projeto de 

Lei sobre a restituição da autonomia política da cidade de Santos. No dia 29 de 

junho de 1983, 15 vereadores foram para Brasília, além de um grupo de moradores 

que viajou para acompanhar a votação em um ônibus disponibilizado pelo prefeito 

Paulo Gomes Barbosa. Ironicamente, o vereador Roberto Bonavides do PMDB disse 

em sessão da Câmara que a “comitiva do Sr. Prefeito, alguns Secretários, Diretores 

de imprensa, viajaram, às expensas do Município”.303  

O vereador Bonavides afirmou que o prefeito em nenhum momento 

intercedeu pela autonomia, mas ficou “encolhido num canto” e que somente viajou 

para saber o resultado da votação. Chegou a cogitar a possibilidade de que muitas 

pessoas que não pertenciam à Prefeitura viajaram por conta da mesma.304  

A decepção dos vereadores foi grande e tomou conta de todos durante boa 

parte da sessão que ocorreu no dia 30 de junho de 1983. Acreditavam que o projeto 

de Gastone Righi seria aprovado pelo Senado, já que por unanimidade ele havia 

                                                           
303

 Cf. Ata da Câmara, 30 jun. 1983. 
304

 Ibidem. 
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sido aprovado na Câmara Federal, como parte do cumprimento do acordo feito entre 

o PTB-PDS. No entanto, não foi votado por falta de quórum. O que expressa, na 

linguagem política, um boicote ao projeto. A atitude do Senado foi avaliada por 

Mantovani Calejon, do PDS, e Alcindo Gonçalves, do PMDB, respectivamente: 

Calejon – [...] É ridícula, é estapafúrdia, é caótica a posição do Senado 

Federal. É humilhante vermos um poder legislativo, como o Senado Federal 

de cócoras, de quatro a um poder que não tem o respaldo popular. É ridículo, 

é vergonhoso vermos intranquilidade, como brasileiros, vermos o Senado 

Federal totalmente atrelado a um homem que determina, que subjuga a 

vontade de um povo, como o povo de Santos. [...] um povo que deu a este 

Brasil a liberdade, um povo que aqui viu nascer os Andradas, que deram a 

este país a liberdade e a democracia [...].305 

Gonçalves – O segundo aspecto lamentável, que o nobre Vereador Roberto 

Bonavides já ressaltou aqui, foi a ausência do Sr. Prefeito Municipal, nos 

acompanhando, pressionando a votação do Projeto Gastone Righi ontem no 

Senado da República. Como disse o nobre colega Roberto Bonavides, S. 

Exa. limitou-se a enviar seus assessores, não para trabalhar pela aprovação 

do projeto [...] 

O Sr. Prefeito comprou a reputação de autonomista ao fornecer o ônibus para 

irem para Brasília, quando o ideal seria a presença do Prefeito [...] ao nosso 

lado, dizendo às lideranças do PDS no Senado e na Câmara, que ele também 

estava solidário naquela luta.306  

 

A experiência de acompanhar a votação no Senado foi descrita pelo vereador 

Adelino Rodrigues, do PMDB: 

[...] quando a gente foi para Brasília, na primeira vez fomos de avião, só os 

vereadores, nós tínhamos levado uma faixa escrita “Autonomia para Santos”. 

Nós fizemos uma faixa grande, conseguimos entrar no Senado com a faixa e 

teve uma briga danada com os seguranças. Eles puxavam a faixa de um lado 

e a gente puxava de outro, tanto que a faixa “Autonomia para Santos” só dava 

para ler “Autonomia”.307 

 

O acordo entre os deputados do PTB e do PDS ainda estava vigente. Era do 

interesse do Governo Federal restituir a autonomia da cidade para que, dessa forma, 
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se constituísse enquanto maioria na Câmara. No entanto, a aprovação do Projeto de 

Righi pelo Senado significaria reconhecer a soberania do Legislativo, incompatível 

com a ditadura ainda vigente, mesmo em fase de distensão. Além disso, o PTB, no 

Senado, possuía apenas um representante, o que dificultava a pressão do próprio 

PTB para que o PDS cumprisse efetivamente o acordo.  

O discurso do vereador Edmur Mesquita, do PMDB, refletiu o momento 

político do Brasil. 

O Senado Federal por se constituir numa Casa de leis, onde o PDS possui 

ampla maioria, com a atitude que tomou ontem, votando contra a autonomia 

de Santos, demonstra que o regime ainda continua alicerçado nos princípios 

fundamentais da arbitrariedade [...]. 308 

 

Desse modo, a atitude de submissão dos senadores do PDS às ordens do 

Governo Federal foi criticada pelo vereador Rivaldo Justo, do PMDB, que fez uma 

comparação com algumas situações que ocorreriam frequentemente na Câmara 

Municipal de Santos, quando vereadores não compareciam ou se isentavam de 

votar, em obediência ao partido. Por exemplo: 

Quando o vereador Nobel Sores (do PT) determina questão fechada, a 

vereadora Telma de Souza (também do PT) não vota ou se retira do plenário. 

O mesmo acontece quando o nobre vereador Mantovani Calejon (do PDS) 

determina e os seus liderados cumprem. Foi assim que o PDS agiu ontem.309  

 

Em resposta ao paralelo feito entre os dois poderes – o municipal e o federal 

–, o vereador Roberto Bonavides, do mesmo partido, afirmou que “estamos vivendo 

em uma pseudodemocracia, a máscara, o engodo, continuam” e as questões 

fechadas são decididas democraticamente pelos vereadores, justamente o inverso 

do que ocorreu no Senado.310  

Em agosto de 1983, estava prevista nova votação do Projeto de Lei de 

Gastone Righi no Senado. O projeto tramitava em regime de urgência, graças – 
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segundo parecer do vereador Geraldo Silvino, do PMDB – à presença dos 

vereadores e moradores da cidade que, se não estivessem em Brasília, certamente 

seria retirado o caráter de urgência da votação do projeto de restituição da 

autonomia de Santos.311  

Assim, com a data de 2 de agosto marcada, mais uma vez seria votado no 

Senado o Projeto de Lei de Gastone Righi. A ideia dos vereadores era organizar 

uma grande mobilização popular – uma “caravana”, que sairia de Santos em direção 

ao Distrito Federal – para ir ao Senado e pressionar pela aprovação do projeto. 
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Capítulo 2 – A organização de uma caravana de moradores para Brasília: o 

engajamento da população santista 

 

Uma Comissão Especial de Vereadores da Autonomia (CEV), comissão que 

existia desde 1979 e integrada por Adelino Rodrigues, Eduardo Castilho Salvador e 

Moacir de Oliveira, todos filiados ao PMDB, foram os responsáveis por organizar a 

diversos movimentos pró-autonomia em Santos e, assim, buscaram expor os 

anseios dos moradores em ter seu direito de cidadania restituído. A iniciativa 

também contava com ampla cobertura da imprensa paulista, notadamente dos 

jornais santistas A Tribuna e Cidade de Santos, o que tornou maior a visibilidade da 

causa política e soube captar o momento de distensão da ditadura militar sobre a 

cidade, ao tornar o movimento como principal objetivo a ser alcançado por aquela 

comunidade durante o ano de 1983. 

 

2.1 Adelino Rodrigues: o “guardião da memória” 

Em maio de 1983, quando ocorreu a final do Campeonato Brasileiro – a 

partida entre Santos x Flamengo –, com o intuito de divulgar o movimento pela 

autonomia de Santos, o vereador Adelino Rodrigues e mais dois amigos foram ao 

estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para assistirem ao jogo. Com a intenção de 

aproveitar a grande concentração de populares ocasionada pela disputa esportiva, 

os três entraram carregando um sortimento de bolas que foram jogadas ao público 

no estádio, com o seguinte lema impresso nas mesmas: “Autonomia para Santos”. 

Adelino se recorda da sua dedicação e do esforço empregado para a reconquista da 

autonomia santista, orgulhando-se dos seus feitos naquela ocasião. 

Dessa forma, quando o Projeto de Lei que visava à restituição da autonomia 

àquela cidade não foi votado no Senado Federal por falta de quórum, os vereadores 

santistas começaram a arquitetar um movimento para levar uma grande quantidade 

de moradores à Brasília com o intuito expresso de pressionar os senadores a 

votarem o projeto que estava em pauta novamente.  

Para isso, “pedágios” populares foram organizados pelas ruas da cidade para 

se arrecadar dinheiro para cobrir as despesas com a viagem até Brasília, ideia que 



96 

 

contou com o apoio da população santista, dos sindicatos e dos comerciantes que 

muito contribuíram para fortalecê-la. 

[Conseguimos] um enorme caixão de vidro fechado, só com uma parte aberta 

em cima para as pessoas colocarem [o] dinheiro. E fomos a cruzamentos da 

cidade, pedindo. [Muitos] “xingavam” a gente, mas estávamos 

conscientizando às pessoas de uma coisa diferente. Inclusive, muitos 

vereadores na época: o vereador Moacir de Oliveira, nós, fizemos muito 

esses pedágios para recolhimento de dinheiro porque a nossa ideia era 

arrecadar recursos para ir à Brasília. Nós chegamos a rifar um automóvel, 

uma rifa, para arrecadar dinheiro para ir à Brasília.312 

 

 

Arquivo pessoal de Lane Valiengo, ex-colaborador de A Tribuna 
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Pelo depoimento de Adelino Rodrigues, nota-se que ele se considera influente 

no processo de retomada da autonomia política por ser um dos organizadores da 

chamada Caravana Autonomista, mas também por sua atuação junto à população 

santista, ao pedir recursos para a viagem até Brasília e ao levar a causa da cidade 

de Santos para o então maior estádio de futebol do mundo313 – o Maracanã –, 

dentre outros feitos relatados por ele. Tal afirmação se dá a partir da análise de 

depoimentos de testemunhas desta luta política e por membros da Caravana, que 

quase sempre sugeriam que Adelino Rodrigues fosse consultado antes, ou quando 

apontavam: “não sei se o Adelino falou isso para você” – a exemplo de Maria Alzira 

Castanho Rodrigues,314 entrevistada para esta dissertação –, como se quisessem 

confirmar a veracidade das suas lembranças, ou receosos por não saber se 

estariam falando demais, para que suas memórias não se transformassem em 

histórias conhecidas publicamente. Quase todos os entrevistados pediram para 

retirar partes de seus próprios depoimentos, a posteriori, numa atitude explícita de 

“autocensura”.     

Sobre a questão da memória coletiva, discorre o historiador francês Jacques 

Le Goff: 

Do mesmo modo, a memória coletiva foi posta em jogo de forma importante 

na luta das forças sociais pelo poder. Tornarem-se senhores da memória e do 

esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, 

dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os 

esquecimentos e os silêncios da história são reveladores desses mecanismos 

de manipulação da memória coletiva.315 

 

                                                           
313

 Estádio do Maracanã. Com a última reforma realizada para a adequação à Copa do Mundo de 
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Desse modo, Adelino Rodrigues tornou-se o “guardião da memória” que 

envolve a retomada da autonomia santista, tendo em vista sua posição naquele 

momento, vereador do PMDB, partido que fazia oposição à ditadura militar, o que 

lhe agregou tamanha credibilidade.  

Para a organização da Caravana, os comerciantes e os sindicatos 

confeccionaram faixas, camisetas e panfletos que faziam com que a autonomia 

estivesse presente no cotidiano dos moradores de Santos. Além da confecção do 

material de divulgação que circulava pela cidade, os comerciantes também 

confeccionaram uma enorme faixa em tecido que foi estendida na primeira viagem 

dos vereadores e de um pequeno grupo de moradores até Brasília, quando o projeto 

esteve em pauta no Congresso Nacional, conforme a imagem a seguir.  

 

 

 

Santistas abrem faixa pedindo a autonomia da cidade no Congresso Nacional, em Brasília. 

Fotograma: TV Tribuna – Programa Especial transmitido em 25 jan. 2003, pelo aniversário da 

cidade. Disponível: http://www.novomilenio.inf.br/santos/h0285.htm Acesso: 25 maio 2013 

 

Os nomes dos comerciantes citados pelo jornal A Tribuna foram os de 

Fernando Martins da Fonseca, Paulo Vieira de Melo Filho e Oscar Pinto da Costa 
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Miranda, que lutaram pela volta da autonomia santista.316 Em depoimento, Adelino 

Rodrigues confirma: “Quem não participava ativamente fazendo pedágios, levando 

faixa para campo etc., achava a ideia simpática. Os comerciantes do Centro fizeram 

uma enorme faixa e colocaram na vertical, num dos prédios ali na Martim Afonso”.317 

Também em trecho de matéria do jornal santista, confirma-se este registro:  

[...] esses três comerciantes tomaram a iniciativa de levar a autonomia para 

as ruas e para as lojas. Foram eles os responsáveis pela confecção de 

milhares das pequenas faixas com a inscrição “Autonomia para Santos”, que 

hoje estão em Brasília e nas vitrinas, janelas e carros da cidade.318  

 

 

Arquivo pessoal de Lane Valiengo, ex-colaborador de A Tribuna 

 

 

2.2 Os preparativos para a viagem 

Os moradores se inscreveram na Sociedade de Melhoramentos ou com 

Maísa Mesquita, secretária da Câmara à época, segundo depoimento de Adelino 

Rodrigues, para viajarem de ônibus até Brasília, saindo do Centro de Santos. 

Naquela ocasião, o perfil dos moradores santistas que apoiaram a causa 

autonomista era bastante heterogêneo. Pelos relatos dos entrevistados muitos eram 

amigos dos próprios vereadores ou eram políticos da cidade, sindicalistas, 

participantes de grupos estudantis, militantes, membros de sociedades de 
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melhoramento dos bairros em Santos e também por pessoas que não tinham 

vínculos com nenhuma instituição.  

Por exemplo, nos depoimentos do jornalista Lane Valiengo, à época 

trabalhando no jornal A Tribuna e de Adelino Rodrigues, político filiado ao PMDB, o 

que se percebe era o interesse maior da população pela causa. Observa Valiengo: 

“Ah! Tinha, tinha de tudo. Você tinha jovens, bem jovens e mesmo gente de mais 

idade. De uma forma geral, pertenciam a algum partido ou gravitavam em torno 

desse ambiente político. Mas normalmente todos tinham alguma ligação com 

política”.319 E na opinião de Rodrigues, quem participava: 

[Era] a população, cidadão comum. Tinha presidente da Sociedade de 

Melhoramentos, presidentes de sindicatos também. Basicamente formado por 

pessoas da comunidade, por ter aberto inscrições na Sociedade de 

Melhoramentos. Tinha muita gente da comunidade e tinha muita gente do 

meio político também, filiados de partidos políticos. Foi bem heterogêneo.320 

 

Quando entrevistada, Maria Alzira Rodrigues parece não se recordar bem de 

alguns detalhes. 

Maria Alzira – Não lembro de mais ninguém, não. Como eu fui no ônibus com 

o Adelino, então era o pessoal do Adelino: tem a Hilda, a Nathália, não sei 

nem onde elas possam estar.  

– Nesse ônibus que você foi iam mais os amigos do Adelino ou os conhecidos 

do seu Adelino, é isso?  

Maria Alzira – Não, tinha bastante gente que não era conhecido.321  

 

O movimento passou a ser chamado de caravana e foi intitulado “Caravana 

Autonomista Leonardo Roitmann”, em decorrência do falecimento322 deste dirigente 

portuário e vereador mais votado em 1947, pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), 

mas impedido de assumir o cargo devido à cassação do registro deste partido pelo 
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Tribunal Superior Eleitoral. Dessa forma, em homenagem a sua memória – em 

agosto de 1983 –, quando os moradores estavam em Brasília, o movimento passou 

a adotar o seu nome. 

 – Por que o nome Leonardo Roitmann? 

Adelino Rodrigues – Porque Leonardo Roitmann era um homem de 

esquerda, militante, tinha uma luta política muito importante em toda sua vida, 

e o fato de ele ter morrido lá no dia. O pessoal resolveu homenageá-lo com o 

nome da Caravana.323  

 

A Caravana homenageou um líder sindical que tinha vínculos com o PCB, um 

“subversivo” na visão dos militares que conhecia todos os presídios do país, de 

acordo com Benedito Furtado,324 e que conviveu com ele quando era sindicalista. 

Dessa forma, a Caravana desafiou a ditadura ao levar o nome de Roitmann, um 

resgate da identidade da cidade que foi minada durante a repressão.  

Por caravana, entende-se: “multidão de pessoas que se reúnem para, com 

maior segurança, viajar por sítios desertos ou perigosos. [Por extensão] Grupo de 

excursionistas”.325 Assim, a Caravana de moradores santistas estava indo em 

direção a um lugar perigoso, a cidade de Brasília – Capital Federal – ainda 

dominada pelo poder em mãos dos militares.  

Os caravanistas viajaram de ônibus até Brasília com todas as despesas 

pagas e hospedagem na sede do Centro de Estudo Sindical Rural (CESIR), órgão 

da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG).326  

No dia 31 de julho de 1983, num domingo, quatro ônibus estavam 

estacionados em frente ao Palácio José Bonifácio – sede da Prefeitura –, na Praça 

Mauá, área central de Santos. A previsão para a saída dos ônibus era às 16 horas. 

No entanto, faltava chegar um dos ônibus – o quinto. Então, somente às 17 horas os 

45 caravanistas puderam viajar. 
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Da esquerda para a direita: Ribeiro, motorista; Adelino Rodrigues e o outro motorista 

(nome desconhecido). Arquivo pessoal: Maria Alzira Rodrigues. Foto tirada na Praça 

Mauá, em Santos, 31 jul. 1983 

 

 

 

Da esquerda para a direita: Odete, Adelino e Celina, sua esposa. Arquivo pessoal: Maria 

Alzira Rodrigues. Foto tirada na Praça Mauá, em Santos, 31 jul. 1983 
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Arquivo pessoal: Maria Alzira Rodrigues. Foto tirada na Praça Mauá, em Santos, 31 jul. 

1983  

 

 

Da esquerda para a direita: Cunhada de Alzira segura o bebê de colo, Isabela; criança não 

identificada; Celina, esposa de Adelino; Emiliano e sua esposa, Alzira. Arquivo pessoal: 

Maria Alzira Rodrigues. Foto tirada na Praça Mauá, em Santos, 31 jul. 1983  

 

Os caravanistas foram informados sobre as regras a serem seguidas para a 

realização da viagem, conforme o comunicado elaborado por seu organizador, 

Adelino Rodrigues, ainda em um esboço manuscrito, conforme demonstrado pela 

imagem a seguir. 
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Arquivo pessoal: Lane Valiengo, então colaborador de A Tribuna e participante da Caravana 

Autonomista  
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O comunicado, além de indicar o horário de concentração e da saída dos 

caravanistas, a relação dos documentos obrigatórios e da necessidade de se levar – 

por parte dos membros da Caravana – objetos de higiene pessoal, ainda alertava 

aos homens para o uso do paletó e da gravata, obrigatórios para a admissão no 

Senado Federal. Este traje passou a fazer parte da estratégia da Caravana, ao 

usarem os seus próprios corpos para a transmissão de uma mensagem política, 

conforme analisado mais adiante.  

Os ônibus estavam sob a responsabilidade direta dos vereadores do PMDB. 

Assim, o ônibus de número (1) tinha a Adelino Rodrigues como responsável; o 

ônibus número (2) era da responsabilidade de Manoel Constantino dos Santos; o 

número (3), de Geraldo Silvino, e o de número (4), sob os cuidados de Moacir de 

Oliveira. Havia mais um quinto ônibus previsto, conforme o comunicado de Adelino, 

mas não apareceu no local combinado, o que causou transtornos para os moradores 

que estavam de malas prontas para viajar.  

A relação dos caravanistas que embarcaram em cada um dos ônibus foi 

cedida pelo ex-colaborador de A Tribuna, Lane Valiengo. No total, embarcaram 158 

pessoas e, desta relação, um pouco mais de 20 não compareceram, sendo então 

substituídas por outras que constavam da lista de espera.  

A falha do secretário de Transportes, Horácio Ortiz, ao enviar um ônibus a 

menos foi apontada pelo jornal Cidade de Santos, mas, mesmo assim, segundo o 

vereador e organizador da Caravana, Adelino Rodrigues, todos conseguiram 

embarcar, já que foram remanejadas as vagas dos 24 caravanistas ausentes. Para 

Adelino, a ausência do quinto ônibus foi considerada “uma safadeza”,327 pois se 

houvesse mais um ônibus disponível, outras pessoas que estavam na lista de 

espera também poderiam ter embarcado. A “Caravana Autonomista Leonardo 

Roitmann”, ao final, partiu em clima de festa, com “fogos, pique-pique, muitas 

palmas [...] [e] traziam faixas com dizeres: Autonomia para Santos”.328  

Lideranças do PMDB, de acordo com o jornal Cidade de Santos, estiveram 

presentes no local e afirmaram que “a caravana não foi feita para aplaudir esse 

acordo (PTB-PDS) e, sim, para lutar pela autonomia”. Representantes do PT 

compareceram para apoiar a Caravana Autonomista, como Jessé Rebello de Souza, 
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 “Caminho aberto para a autonomia”. Cidade de Santos, 1º ago. 1983. p. 10. 
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que considerou um “passo importante na luta para que os trabalhadores possam 

participar dos destinos da nação”.329  

Novamente a rivalidade entre os partidos apareceu. O PMDB veio aplaudir a 

Caravana, movimento organizado por seus vereadores, mas não valorizou o projeto 

de Gastone Righi, que estava em pauta naquele momento. A razão de a Caravana 

existir foi justamente para acompanhar a votação do projeto em Brasília, de autoria 

de um deputado federal do PTB.  

Outra perspectiva do mesmo evento foi apresentada pelo jornal A Tribuna, 

com foco maior nos problemas e falhas ocorridos durante o embarque dos 

caravanistas. A falta do quinto ônibus, “acabou dando muito trabalho ao encarregado 

da organização geral, Adelino Rodrigues, e ao líder do PMDB Jovem, Fábio Antônio 

Boturão Ventríglia”, já que os passageiros que estavam sem condução tiveram que 

esperar por 22 vagas remanescentes,330 “formando-se uma verdadeira corrida pelos 

lugares, disputados também pelos que estavam na lista de espera”.331  

O depoimento de um senhor, nervoso pela falta de um dos ônibus foi 

divulgado na ocasião pelo jornal A Tribuna: “Isso é uma vergonha. Uma cidade [a 

população] se inscreve na caravana, faz as malas, despede-se da família e dos 

vizinhos, e depois simplesmente é informado que não há condução”. Também 

ocorreram acusações de que estava havendo “preferências” quanto aos escolhidos 

para ocupar as vagas remanescentes. O critério adotado por Fábio Antônio foi 

respeitar a ordem de chegada e de apresentação.332  

No fim de muita discussão, a caravana saiu ao som de um pique-pique à 

Autonomia e rojões [...]. [E] entre os que foram um grupo pretende plantar, em 

Brasília, um chapéu de sol, árvore própria do litoral, simbolizando a liberdade 

para Santos, que pretendem trazer de volta.333 

 

Na ocasião, os vereadores Alcindo Gonçalves334 e Edmur Mesquita,335 ambos 

do PMDB, não viajaram e deixaram seus lugares para outras pessoas. Vinte 
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 “Caminho aberto para a autonomia”. Cidade de Santos, 1º ago. 1983. p. 10. 
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 O jornal Cidade de Santos afirmou que sobraram 24 lugares, pela desistência de alguns moradores. 

Já A Tribuna relatou que havia apenas 22 vagas remanescentes. 
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 “Caravana da autonomia só teve quatro ônibus”. A Tribuna, 1º ago. 1983. p. 4. 
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 Ibidem. 
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 Idem. 
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 Alcindo Gonçalves (ex-vereador, PMDB). Doutor em Ciências Políticas pela USP e professor 
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pessoas não conseguiram embarcar e aguardaram os contatos de Edmur Mesquita 

e Ida Otero, do Departamento Feminino do PMDB, para conseguirem mais um 

ônibus para o dia seguinte.336  

Desse modo, um ônibus da empresa Zefir Transportes foi conseguido pelo 

vereador Edmur Mesquita do PMDB, que entrou em contato com o prefeito biônico 

Mario Covas Júnior – do mesmo partido – e com o então secretário de Governo 

Municipal, Nelson Fabiano Sobrinho.337 O novo ônibus partiu da frente da Prefeitura 

de Santos no dia 1º de agosto de 1983 e transportou os demais passageiros da 

Caravana Autonomista, que não conseguiram viajar no dia anterior.  

Os nomes dos 22 caravanistas que viajaram no dia seguinte foram listados 

pelos jornais A Tribuna e Cidade de Santos. Foram eles: além dos motoristas 

Thelmo Peçanha e Paulo Aparecida Rezende, os passageiros Francisco Canoniga 

Neto, Sônia Cristina Passamichalis, Alessandra Nunes Tibúrcio, Célia de Souza 

Melo, Selma de Souza Melo, Eremita Pereira Marques, José Antonio de Oliveira, 

Porfírio Ribeiro, Wilton de Fátima Araújo, Neli Barros Rodrigues, Marlene Ferreira 

Rodrigues, Cleusa Nunes Tibúrcio, Isabel Lousada de Campos, Olga Gomes de 

Lima, Ferutcho Gandini, Carlos Roberto Lopes da Silva, Sérgio Ferreira, Rogério de 

Carvalho Silva, João Batista da Cruz, Denilson Correia de Lima, José Carlos dos 

Santos, e o menino Erlon, filho de Eremita Pereira.338  

Os passageiros que conseguiram viajar agradeceram ao vereador Edmur 

Mesquita por ter conseguido disponibilizar o ônibus para a viagem. Os depoimentos 

dos caravanistas que prometeram fazer a próxima campanha política de Mesquita 

foram apresentados pelo jornal Cidade de Santos, o que acabou por desmerecer o 

também vereador e colega de partido, Adelino Rodrigues, por sua possível falha na 

organização do evento.339 

Estamos indo graças ao Edmur. Se fosse pelo Adelino (Rodrigues, vereador 

do PMDB e um dos organizadores da caravana) ficaríamos aqui mesmo, pois 

                                                                                                                                                                                     
titular do Programa de Mestrado em Direito da Universidade Católica de Santos – UNISANTOS. 
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 Edmur Mesquita (ex-vereador, PMDB). Graduado em Filosofia Pura, Teologia e Direito pela 

Universidade Católica de Santos – UNISANTOS. Atual secretário de Desenvolvimento Metropolitano 

(em exercício) do Estado de São Paulo. 
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 “Decreto sai a qualquer momento”. A Tribuna, 2 ago. 1983. p. 1 (Primeira Página). 
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 “Mais autonomistas em Brasília”. Cidade de Santos, 2 ago. 1983. p. 3. 
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eles se mandaram e nos deixaram aqui, diziam vários caravanistas que, 

paralelamente, se comprometiam a fazer a próxima campanha política de 

Edmur que, na verdade, ganhou substancial apoio político por sua 

interferência, o que, aliás, ficou caracterizado ao se despedir do pessoal, 

discursando no interior do ônibus e sendo entusiasticamente aplaudido.340 

 

Este episódio da falta do quinto ônibus que estava previsto para sair no dia 31 

de julho, junto aos demais, revelou que os vereadores do PMDB não estavam em 

consonância com o projeto de organização da Caravana Autonomista. Havia dentro 

do partido interesses diversos e todos queriam os louros que a volta da autonomia à 

cidade poderia proporcionar, como visibilidade política para se candidatar ao cargo 

de futuro prefeito ou mesmo concorrer em outros pleitos. Dessa forma, não se pode 

afirmar que havia uma homogeneidade dentro dos partidos, mas que também 

existiam divergências entre os membros do PMDB, observadas quando ocorreu a 

eleição para prefeito em Santos, conforme analisado no Capítulo 3.  

Desse modo, 180 caravanistas – sem contar os motoristas – se dirigiram para 

Brasília entre os dias 31 de julho e 1º de agosto de 1983. O quinto ônibus estava 

com apenas metade das vagas preenchidas. Mas a pretensão inicial, de acordo com 

o panfleto distribuído no pedágio, era a de levar oito ônibus para Brasília, ou seja, 

320 pessoas, considerando-se que a média de passageiros por ônibus era de 40 

lugares. 

No entanto, na memória do participante da Caravana Autonomista, o jornalista 

enviado de A Tribuna – Lane Valiengo –, a mesma superou as expectativas, ao levar 

mais moradores do que o esperado: “Olha! A ideia, para falar a verdade, era levar 

um, dois ônibus, [e] foram quatro, porque apareceu mais gente do que se 

esperava”.341  

Nota-se que na memória de Lane Valiengo sobre o evento, os organizadores 

da “Caravana Autonomista Leonardo Roitmann” foram surpreendidos pela grande 

procura por parte dos moradores de Santos, o que perpetua a ideia de manter este 

movimento como vitorioso, já que conseguiu atingir seu objetivo que era o de trazer 

a autonomia política de volta à cidade, conforme analisado adiante, não havendo 
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preocupação em se apontar as possíveis falhas que ocorreram durante a 

organização desta empreitada.  

Uma comissão de deputados estaduais de São Paulo foi para Brasília a fim 

de acompanhar a votação do Projeto de Lei de Gastone Righi por requerimento do 

deputado Rubens Lara, do PMDB, aprovada por unanimidade na Assembleia 

Legislativa. Além de Lara, foram integrantes desta comissão: Emílio Justo (PMDB), 

Paulo Diniz (PT), Ademar de Barros Filho (PDS) e Hélio Furlan (PTB). Além do 

requerimento, Rubens Lara denunciou as “falcatruas do Governo Federal, o jogo 

sujo de Brasília e a política individualista e asquerosa”.342  

Alguns vereadores não foram a Brasília para participar da sessão da Câmara, 

por conta do projeto “Barbosão” que efetivaria no serviço público a dez engenheiros 

contratados – ato considerado inconstitucional –, já que haveria a necessidade de 

concurso público, tendo em vista que a maioria dos vereadores do PMDB viajou 

para Brasília e votaria contra o projeto. Isso explica a desistência de última hora dos 

vereadores Gilberto Tayfour (PTB), Carlos Mantovani Calejon (PDS) e Matsutaro 

Uehara (PDS).343 No entanto, por falta de quórum, não ocorreu a sessão.  

O trajeto de 16 horas para se chegar até a Capital Federal foi repleto de 

histórias, contadas a seguir. 

 

2.3 E la nave va344 ... A viagem de ônibus para Brasília 

Uma caravana de aproximadamente 200 pessoas foi até Brasília reivindicar o 

retorno da autonomia política da cidade de Santos em 1983. Como parâmetro 

apresentado, observam-se os questionamentos que o historiador marxista George 

Rudé345 fez para nortear seus estudos, considerando-se, é claro, as particularidades 
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históricas de cada período e, principalmente, a necessidade de se adaptar e se criar 

novas perguntas / demandas para se compreender a Caravana Autonomista por tal 

viés. 

O que realmente aconteceu, tanto em relação ao fato propriamente dito como 

em relação a suas origens e consequências? Que proporções tinha a 

multidão em questão, como agiu, quem (se houve) foram seus promotores, 

quem a compunha e quem a liderou? Quais eram os alvos ou vítimas das 

atividades da multidão? Quais as finalidades, motivos e ideias subjacentes a 

essas atividades? Qual a eficiência das forças de repressão, ou da lei e da 

ordem? Quais as consequências do fato e qual sua significação histórica? Até 

que ponto é a multidão representativa dos grupos sociais de onde vêm suas 

partes componentes?346 

 

A multidão que Rudé analisa se refere à fase “pré-industrial” na França e na 

Inglaterra – pré-Revolução Industrial –, e observa de que forma as transformações 

sociais advindas com a urbanização impactaram nas atividades da multidão, 

abordando-a não de maneira estereotipada, como o “povo”, a “ralé”, a “turba”, mas 

observando às particularidades históricas, apresentando-a “não como uma fórmula 

abstrata, mas como um fenômeno histórico, vivo e multifacetado”.347  

A mobilização dos moradores de Santos em sua viagem para Brasília pode 

ser associada ao que Rudé chamou de “multidão na História”, tendo em vista que os 

moradores santistas foram pressionar os senadores a aprovar o Projeto de Lei 

durante a ditadura militar, assim como as multidões descritas por ele desafiaram a 

ordem estabelecida na Europa dos séculos XVIII e XIX. Como exemplo, a 

manifestação popular de 17 de julho de 1791, na França, que reuniu milhares de 

pessoas no Campo de Marte348 para assinar uma petição pedindo a abdicação de 

Luís XVI. A reação foi imediata, com a prisão de 250 pessoas que, quando 

identificadas, a maioria delas tinha residência fixa e emprego,349 o que demonstra a 
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importância de não estereotipar o movimento social como se composto por um 

“bando de desocupados”, ou de simples desordeiros. Outro caso citado por Rudé 

para corroborar esta ideia diz respeito à multidão presente na Revolução Francesa 

(1789), “em grande parte formada de pais de família e cidadãos sóbrios, 

reconhecidamente de situação humilde e, em muitos casos, temporariamente 

desempregados”.350  

Desse modo, o movimento ocorrido em Santos em 1983 teve as suas 

particularidades, assim como qualquer outro,351 e procurou-se, para elaborar esta 

dissertação, ouvir aos sujeitos participantes, não somente sob “o ponto de vista do 

governo, da oposição política oficial [...]”,352 mas daqueles “cidadãos comuns” que 

pararam suas atividades cotidianas para encarar uma longa viagem até a capital do 

país ou que manifestaram suas opiniões a favor da autonomia política em sua 

cidade.  

A viagem realizada por ônibus, de Santos para Brasília, durou 

aproximadamente 16 horas. Os registros dos que dela participaram a qualificaram 

como “extremamente cansativa”, mas nem por isso menos divertida.  

O fato de a Caravana Autonomista representar a um movimento com 

propósito político, não significava que os moradores de Santos – seus participantes, 

que se dirigiram de lá até Brasília – estivessem sérios, sisudos ou discutindo durante 
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todo o percurso sobre as mazelas da cidade, dominada há tempos pela ditadura 

militar. A festa do movimento não o desqualifica em si, mas pode – em havendo um 

clima de descontração – ocorrer uma politização maior por parte dos participantes 

do próprio movimento. Mesmo daqueles que possivelmente estivessem servindo 

como acompanhantes de seus maridos ou esposas, ou de amigos, e naturalmente 

ali não estivessem envolvidos por sua profissão ou militância política junto a 

Caravana, mas que não tinham como permanecer imunes diante do propósito de se 

viajar até Brasília – uma viagem política representativa. Sobre a “festa” dos 

movimentos sociais, Luiz Antonio Dias – em sua tese de doutoramento sobre os 

jovens manifestantes do movimento dos “caras pintadas”, favoráveis ao 

impeachment de Collor,353 analisa: 

Torna-se evidente que a participação em uma manifestação pelo seu aspecto 

de “festa” não é incomum, também é evidente que a politização é um fato que 

ocorre no transcorrer desse envolvimento, pois seria muito difícil o jovem 

manter-se totalmente alheio aos discursos, aos slogans, aos panfletos. [...] 354 

 

A Caravana foi, em si, um ato festivo que marcou a memória dos que dela 

participaram. Necessariamente a relevância de um fato – seja ele político, social e 

até mesmo humanitário – não necessita da sisudez de postura e expressões 

contidas, comumente adotadas pela maioria.355 Os entrevistados, ao se recordarem 

da viagem e dos acontecimentos em Brasília, sentem saudades das brincadeiras e 

das situações que muitas vezes não estão relacionadas diretamente aos assuntos 

políticos, como o acordo entre o PTB e o PDS, ou como era a situação política da 

cidade comandada por prefeitos biônicos. Suas memórias estão pautadas muito 

mais pelas emoções sentidas durante o percurso da viagem.  
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Variadas situações ocorreram, algumas inusitadas, conforme noticiado no 

jornal A Tribuna, como quando um senhor pediu para comprar fraldas descartáveis 

ao vereador Geraldo Silvino e foi descoberto que havia um bebê de colo a bordo. 

Consultada, a comissão organizadora da Caravana decidiu mandar de volta para 

Santos o pai, a mãe e o bebê, arcando com as despesas da viagem.356 Outro caso 

foi o roubo de cinco vidros de mel de um restaurante de beira de estrada que, 

segundo o jornal A Tribuna, o vereador Gilberto Tayfour357 foi obrigado a pagar 

integralmente. 

Lane Valiengo – Tinha a guerra da turma da frente do ônibus que a gente 

chamava de “direita” do ônibus. E o fundão que era os malucos. (risos) Então 

ficava cantando coisas para ofender os outros. Paramos num restaurante de 

beira de estrada ainda em Goiás para almoçar e roubaram um mel do 

restaurante, um vidro de mel. 

– Foi do seu ônibus?  

Lane Valiengo – Foi. (risos) 

 – Que situação embaraçosa. 

Lane Valiengo – Embaraçosa para o Adelino, que teve que pagar. 

 – Ninguém confessou?  

Lane Valiengo – Ele tinha na cabeça uma suspeita. Então, nessa brincadeira 

de ficar ofendendo as turmas, ele começou a fazer um sermão sobre o roubo 

de mel. Ele era muito engraçado. Aí a gente que estava lá atrás, começou a 

cantar: “Oso, oso, oso, o mel tava gostoso”. (risos) A gente assumiu 

mesmo.358  

 

Outros momentos desta viagem foram lembrados por Lane Valiengo durante 

sua entrevista. Como a viagem era muito longa, “teve de tudo: altos debates 

filosóficos, ideológicos, muito namoro. (risos)”.  

Por falar em namoros, ao ser perguntado se ele tinha lembranças de pessoas 

que foram para a Caravana, Lane se recordou de uma jornalista que fora enviada 

para fazer matéria para o jornal santista Jacaré. E afirma: “ela também foi para me 

namorar. (risos)”.  
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Além disso, ele se recorda das cantorias improvisadas que ocorriam dentro do 

seu ônibus, o de número (1), de responsabilidade de Adelino Rodrigues: “Então 

tinha, não era karaokê porque não tinha aparelhos, mas era improvisado. Uma 

pessoa ia para frente no ônibus e começava a cantar, e virava brincadeira”.359  

As lembranças ocorridas na viagem de ida também foram lembradas por 

Adelino Rodrigues. Segundo o vereador, “teve de tudo”, mas ele preferiu não entrar 

em detalhes. 

Nossa, se eu te contar, se eu te contar e você falar, eu vou ser preso. Então 

eu não vou falar nada. Houve tudo nessa viagem para Brasília, sobretudo na 

ida. As pessoas cantando, mostrando afinação no cantar, que você nem 

imaginava que aquelas mulheres faziam isso. A parada nos bares que 

fizeram, nos restaurantes, muita coisa que não dá para contar, porque senão 

o cara vai preso. Tudo que você puder imaginar. Tudo.360  

 

Um hino foi criado durante a viagem pelo retorno da autonomia a Santos, que 

fez referência ao prefeito biônico da cidade e foi censurado pelo jornal, compatível 

com a sua postura conservadora. Realizou a crítica, mas evitou desgastes com a 

ditadura: “Vamos buscar a autonomia / Vamos trazer ela no bolso...”. Segundo A 

Tribuna, infelizmente o restante é impublicável, referindo-se jocosamente ao então 

prefeito.361  

O papel da mídia foi lembrado por Maria Alzira Rodrigues, dona de casa e 

participante da Caravana Autonomista. Ela relata em seu depoimento que se sentiu 

importante ao ser filmada na viagem para Brasília – junto ao grupo de caravanistas – 

e entende que a cobertura da mídia foi essencial para a divulgação da causa da 

autonomia de Santos.  

 

Ah, que eu achei assim, foi quando estávamos chegando a São Paulo, 

embaixo de uma ponte daquelas, já estava a TV esperando, eles entraram [e] 

filmaram o pessoal todo, alguns deram entrevista. Achei que foi legal também 

para poder fazer a divulgação da cidade. Sem eles, a gente não consegue 

nada, sem a imprensa a gente não consegue.362  
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As “luzes da Globo”, assim retratado pelo jornal santista A Tribuna, filmaram a 

Caravana, conforme lembrado por Maria Alzira Rodrigues: 

A maratona iniciada na noite de domingo, com fogos e muita animação, 

contou pela frente, já em São Paulo, sua primeira razão para atrasar ainda 

mais a viagem: as câmeras da TV Globo que permaneceram quase uma hora 

filmando os ônibus e fazendo entrevistas com os coordenadores. Mas a 

paciência dos santistas parecia resistir a tudo.363  

 

De certo modo, a participação da mídia foi lembrada por quase todos os 

depoentes. Adelino Rodrigues destacou o papel da Rede Globo no processo de 

retomada da autonomia santista:  

Nós tivemos um aliado que foi a TV Globo, na época que não tinha a TV 
Tribuna aqui. Esse nome não posso esquecer, o cara que mais ajudou a 
gente (da Globo), que tem um programa de manhã [o jornalista e 
apresentador Carlos Tramontina] [...]. Foi ele que mandou a Rede Globo vir 
junto, veio a Rede Globo na Anchieta todinha atrás da Caravana, chegou na 
praça [Mauá], [e] entrevistou, eu saí no Jornal Nacional à noite. Nossa, deu o 
maior destaque. Não sei como, se você quer saber.364 

 

Dessa forma, pode-se afirmar que os jornais e a televisão – ao veicularem 

notícias sobre a autonomia santista – acabaram por acelerar e valorizar este 

momento histórico para a cidade, pois certamente tinham a intenção de não perder 

leitores e telespectadores ao defenderem os militares no poder, conforme discutido 

no item 1.7 sobre as posições dos jornais A Tribuna e Cidade de Santos.  

De maneira mais engajada e direta, ou com uma postura mais conservadora, 

o fato é que não cabia, naquele momento, levantar a bandeira da ditadura e 

combater a “multidão de subversivos” que queriam o retorno das Eleições Diretas no 

País.  

Assim, a Caravana Autonomista – conforme relato do jornal A Tribuna –, 

ganhou repercussão nacional na ausência de decisões em outros setores no Brasil: 

“Talvez por falta de outras decisões concretas, a imprensa de todo o País voltou-se 
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para a autonomia santista e alguns analistas buscavam interpretar a escolha do 

decreto e avaliar a situação das demais áreas de segurança nacional”.365  

Uma espécie de “diário de bordo” foi noticiada pelo jornal A Tribuna, que 

apresentou detalhes sobre o comportamento dos participantes, muitas vezes não 

necessários para a dimensão da proposta de restituição da autonomia política que 

“se dependesse exclusivamente de mobilização popular, talvez demorasse muito a 

sair”, e considerou o evento como “divertido”.366  

Pode-se notar que para o jornal A Tribuna, o retorno da autonomia – se 

dependesse somente da mobilização popular – poderia demorar a acontecer, dando 

a entender que, graças ao apoio de políticos da cidade que organizaram a 

Caravana, e por meio de um “conchavo” entre o PTB e o PDS, ela teria mais 

chances de ser assim reconquistada.  

Mas até mesmo os mais nobres sentimentos cívicos ou a mais ferrenha das 

ideologias políticas poderia resistir a alguns fatos ocorridos. Para começar, a 

viagem transformou-se em um verdadeiro convescote, com a distribuição de 

sacolas de frutas, sanduíches, iogurtes e refrigerantes. Inconformado, um dos 

passageiros, solenemente, reclamava que o seu iogurte não tinha pedaços de 

frutas, levando o vereador Geraldo Silvino ao desespero [...]. 

Nas paradas, os restaurantes de beira de estrada eram literalmente 

invadidos, ficando os banheiros completamente lotados. Nessas horas, 

comentários sobre o cansaço surgiam com facilidade: “Mas nem que me 

paguem em ouro eu faço essa viagem outra vez”, lamentava um senhor, mas 

outro próximo emendava: “mas a causa é boa e vale tudo”.367  
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Nota-se que o cotidiano da viagem dos caravanistas até chegarem a Brasília 

foi abordado pelo jornal A Tribuna, que focou nos aspectos negativos do 

comportamento dos caravanistas, no cansaço e no arrependimento por terem 

encarado a tão longa viagem. O jornal Cidade de Santos não fez a cobertura da 

viagem dos caravanistas até Brasília, resumindo-se a abordar os acontecimentos 

políticos e as negociações em torno da autonomia da cidade.  

No dia 1º de agosto de 1983, às 12h20, os ônibus chegaram ao alojamento da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG) e uma reunião 

foi marcada para a noite com a finalidade de organizar os caravanistas para a tarde 

seguinte, o grande dia no Senado Federal.368  

Um episódio foi lembrado de maneira bem humorada por Lane Valiengo, 

quando chegou a dormir fora do alojamento por chegar muito tarde, já que estava 

transmitindo a matéria realizada para o jornal A Tribuna. 

Agora o episódio mais lamentável. Eu fui passar a matéria em Brasília e, 

naquela época, era telégrafo mesmo, você tinha que ir na maquininha, 

perfurar as fitas para poder passar. (toque do telefone celular) E os ônibus 

já tinham ido lá para [a] CONTAG. Então eu arrumei carona para ir, cheguei 

tarde, quando eu cheguei a porta do dormitório estava trancada, e eu não 

consegui acordar ninguém. Eu passei uma noite numa cadeira, cadeira de 

madeira normal, encostado na parede. (risos) Isso foi lamentável. (risos) 369 
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Antes de acompanharem a votação no Senado Federal, que seria no dia 

seguinte – 2 de agosto de 1983 –, às 15 horas, os caravanistas cumpriram uma 

programação determinada pelos organizadores da viagem, mesmo sendo anunciado 

pelos jornais que não ocorreria votação do Projeto de Lei de restituição da 

autonomia, conforme analisado no item seguinte. 

O programa da delegação para hoje prevê, pela manhã, uma passeata pelas 

ruas da cidade; às 14 horas, um comício nas rampas do Congresso; e às 15 

horas eles ocuparão as galerias do Senado, pois nesse horário deverá 

começar a votação do projeto de Gastone Righi, que provavelmente será 

retirado de pauta, cedendo espaço ao anunciado decreto-lei do executivo.370  

 

Dessa forma, os caravanistas entraram no Senado para, teoricamente, 

acompanharem a votação do Projeto de Lei. No entanto, ela não ocorreu, conforme 

já anunciado dias antes pelos jornais A Tribuna e Cidade de Santos. Por falta de 

quórum o projeto não foi votado, o que também sinalizava que tudo não passou de 

um “jogo de cartas marcadas”, premeditado pelo Governo militar brasileiro, de cunho 

ditatorial.  

                                                           
370

 “Delegação santista faz ato diante do Congresso”. Cidade de Santos, 2 ago. 1983. p. 1 (Primeira 

Página). 

Maria Alzira Rodrigues e seu marido, Emiliano. Foto tirada no 

alojamento da Confederação Nacional dos Trabalhadores da 

Agricultura, em Brasília. Arquivo pessoal: Maria Alzira Rodrigues 

 



119 

 

2.4 A organização dos caravanistas no Senado, a decepção pela não votação e 

a assinatura do Decreto-Lei: um jogo de cartas marcadas? 

A devolução da autonomia por meio de um Decreto-Lei fora anunciada dias 

antes pelos veículos A Tribuna e Cidade de Santos. Algumas matérias publicadas 

pela imprensa comentam o assunto: 

O Conselho de Segurança Nacional está emitindo um parecer formal para 

que o presidente em exercício, Aureliano Chaves, decrete a autonomia de 

Santos ainda nesta semana. Essa decisão, anunciada ontem pelo líder do 

PDS, Nelson Marchesan371 [sic], antecipou-se à apreciação do projeto 

autonomista hoje no Senado, pondo termo às cogitações de que a liberação 

ocorreria pela via legislativa ou mesmo com a votação de mensagem 

governamental pelo Congresso.372  

 

E no jornal Cidade de Santos: 

O Palácio do Planalto deverá divulgar hoje decreto-lei do presidente em 
exercício, Aureliano Chaves, restituindo a autonomia política do município de 
Santos. [...] Em consequência o projeto do deputado petebista Gastone Righi, 
com o mesmo objetivo, e que deveria ser votado hoje pelo Senado em regime 
de urgência, ficará prejudicado. O PDS usará sua maioria para evitar a 
votação. A edição do decreto-lei – para que ouvido o Conselho de Segurança 
Nacional – representa o atendimento, pelo governo, de uma das três 
exigências formuladas pelo PTB como condição para a manutenção do 
acordo parlamentar com o PDS. [...]. 373 

 

Os caravanistas já sabiam que o projeto de Righi não seria aprovado pelo 

Legislativo, mas sim pela assinatura de um Decreto-Lei que possivelmente poderia 

ocorrer naquela mesma semana em que estavam em Brasília para acompanhar a 

votação. Havia, portanto, esta chance que eles não deveriam perder. 

Além do cansaço, os membros da caravana ficaram decepcionados com o 

anúncio de que nas próximas horas o presidente Aureliano Chaves 

restabelecerá a autonomia santista através de um decreto-lei, impedindo 
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dessa forma a votação do projeto de autoria do deputado Gastone Righi, em 

tramitação há dois anos.374  

 

A perspectiva de que no Senado Federal dificilmente ocorreria uma votação, 

tendo em vista – conforme observado no item 1.8 desta dissertação – que o PDS era 

o partido majoritário e o PTB possuía apenas um representante, que já se mostrara 

incapaz de pressionar pela aprovação do projeto – no intuito de se cumprir parte do 

acordo, essa constatação era quase uma antecipação de certeza para os moradores 

de Santos em sua peregrinação política.  

No dia 2 de agosto de 1983, às 15 horas, os caravanistas estavam no Senado 

para acompanhar a votação do Projeto de Lei de Gastone Righi que, mais uma vez, 

não foi votado por falta de quórum.  

Uma “faixa humana” – conforme os depoimentos dados por Adelino 

Rodrigues e a participante da caravana, Maria Alzira – foi organizada pelos homens 

caravanistas, escolhidos de maneira aleatória. E foi exibida ao público quando eles 

tiraram os paletós durante a sessão plenária e suas camisetas mostravam, 

individualmente, as letras correspondentes que haviam sido aplicadas nelas e que 

compunham a sentença mote da Caravana: “Autonomia para Santos”. Este ato 

ocorreu como reconhecida forma de protesto, após a decepção por não haver sido 

votado o projeto em alegada falta de quórum, o que encerrou a possibilidade de 

aprovação do mesmo pelo Legislativo. Dessa feita, os moradores santistas usaram 

seus próprios corpos para transmitirem a mensagem política, tendo em vista a 

lembrança anterior quando o projeto estava em pauta no Senado e alguns 

moradores que lá estiveram representando a população santista foram impedidos de 

entrar pelos seguranças daquela Casa, pois carregavam faixas com a mensagem 

“Autonomia para Santos”.  

Apesar da artimanha empregada, conforme relatado por Adelino Rodrigues, 

deu para se levantar também uma faixa em que estava escrito: “Autonomia”. Ao 

obedecer à norma regimental do Senado Federal, que exigia para admissão no 

recinto o uso de paletó e gravata como traje para os homens, eles souberam 

transgredir as regras quando se tornaram eles próprios faixas de protesto – uma 
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“faixa humana”. E o decoro parlamentar não poderia exigir a retirada das camisas de 

todos no interior do Senado Federal.  

Enquanto dentro do Senado ocorria essa movimentação, o jornal A Tribuna 

noticiou que o prefeito Paulo Gomes Barbosa ficou do lado de fora conversando com 

o deputado do PDS, Arnaldo Pinheiro. 

A notícia correu solta: vamos cantar o hino nacional na galeria. A um sinal, a 

galeria interrompeu o trabalho dos sete senadores da República, que 

imediatamente se levantaram, eretos, para receber o canto santista. Do lado 

de fora, o prefeito Paulo Gomes Barbosa e alguns secretários municipais 

prosseguiam sua conversa de pé de ouvido com o deputado pedessista 

Arnaldo Pinheiro.375  

 

O comportamento “pacífico” da Caravana Autonomista foi elogiado pelo jornal 

A Tribuna como um exemplo de organização, segundo destacou o chefe da 

Segurança do Senado, Eurico Auler, através do seguinte comentário: “Fabuloso, 

fabuloso a faixa viva com a frase “Autonomia para Santos” estampada nas 

camisetas dos caravanistas”.376 No dia seguinte, em artigo intitulado “A ponte e o 

rio”, a imprensa santista registrava: 

Pois se é possível viver sob a força das margens sem a água, essa água um 

dia pode brotar da terra seca. Foi por isso que duzentos santistas avançaram 

em direção ao Planalto, pacificamente, no estilo exemplar da história dos 

Andradas, dispostos a fazer ecoar por muitas noites nos gabinetes do poder, 

o som das águas fortes.377  

 

O destaque do jornal A Tribuna sobre o comportamento pacífico da Caravana 

– até elogiado pelo chefe da Segurança do Senado Federal – foi entendido como um 

aspecto positivo para o desfecho favorável ao retorno da autonomia santista, 

conforme analisado adiante. No entanto, os moradores de Santos, ao servirem como 

“faixas humanas” e cantarem o Hino Nacional foram sujeitos ativos que não 

assistiram a votação, mas participaram e demonstraram sua insatisfação naquele 
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momento. Por mais que estivessem “pacíficos”, isso não significou passividade 

diante do resultado da não votação do projeto por falta de quórum.  

Os integrantes da Caravana Autonomista então se dirigiram ao Palácio do 

Planalto para uma manifestação. Rapidamente, dois jornalistas saíram com o 

Decreto-Lei assinado pelo então presidente em exercício, Aureliano Chaves, 

conforme registrou em depoimento Adelino Rodrigues: 

Nesse dia a gente não levou faixa, a gente levou por baixo do paletó uma 

camisa branca com uma letra [cada], então formamos [o mote] “Autonomia 

para Santos”, lá em cima na galeria. Então cantamos o Hino Nacional, para 

variar, porque tinha que parar o trabalho. Cantou o Hino Nacional para tudo, a 

gente sabia que na Câmara era assim. Bom, mas não votaram o projeto. [...] 

[...] descem dois jornalistas: Luiz Guimarães, que era na época da Tribuna e 

Virginio Sanches [...] os dois balançando o braço com um papel na mão que 

tinha acabado de assinar o Aureliano Chaves, o Decreto que concedia a 

autonomia para Santos. [...] Dali para frente, nossa, acho que não teve um 

que não chorasse, naquele bolo de mais de duzentas pessoas. Foi assim 

muito forte.378  

 

O jornalista Virginio Sanches, também entrevistado nesta dissertação e 

participante da Caravana Autonomista, relata: 

Eu estava com o Luiz Guimarães naquela ocasião, e enquanto o grupo fazia 

sua manifestação defronte do Palácio, nós fomos procurar a Assessoria de 

Imprensa para saber se havia a possibilidade do Aureliano receber algum 

representante da comitiva. Foi quando descobrimos, no escaninho por onde 

desciam as notas oficiais para os jornalistas, a cópia do Decreto-Lei 

restaurando a autonomia. Quando nós lemos o conteúdo ficamos meio 

embasbacados, pegamos uma cópia e corremos até o grupo, dando a notícia. 

Lembro que teve comemoração, gritos, choro. Mas o Luiz e eu tínhamos que 

mandar a notícia para o jornal, e aí corremos para tentar contato e passar os 

dados. Acredito que, fora as pessoas do próprio Palácio, ele e eu fomos os 

primeiros a por os olhos no documento.379  

 

Os participantes da Caravana Autonomista, ao se recordarem do momento 

em que estavam no Palácio do Planalto, destacaram a emoção sentida, o choro, os 
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gritos e a festa, não evidenciando o fato de a autonomia santista ter sido restituída 

por meio de um Decreto-Lei. 

 

 

      

Fotografia tirada no Senado Federal, em Brasília, 2 ago. 1983. Arquivo pessoal: Lane Valiengo 

 

Da esquerda para a direita: (1º) Geraldo Silvino; 

(2º) Emiliano Rodrigues; (4º) Edmundo Castilho; 

(5º) Marcelo Gato; (6º) Nélson Fabiano; (8º) 

Manoel Constantino. A primeira mulher sentada, 

da esquerda para a direita, é Odete. Fotografia 

tirada no Senado Federal, em Brasília, 2 ago. 

1983. Informações prestadas por Maria Alzira 

Rodrigues. Arquivo pessoal: Maria Alzira 

Rodrigues  
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Pelos relatos dos entrevistados, nota-se que por incentivo de Adelino 

Rodrigues todos os caravanistas se dirigiram ao Palácio do Planalto para fazer uma 

manifestação e imediatamente dois jornalistas, Luiz Dias Guimarães e Virginio 

Sanches, saíram com o Decreto em mãos, corroborando o fato de que fora assinado 

por Aureliano Chaves antes da votação e, não se sabe se foi com a permissão do 

presidente Figueiredo – já que não foi algo espontâneo –, mas premeditado. No 

entanto, tendo em vista o passado político de Aureliano Chaves, citado na 

Introdução desta dissertação, é bem provável que ele tomasse esta decisão sem 

consultar o presidente. Em apenas 30 dias no cargo, decretou a autonomia que 

tanto foi prometida por Figueiredo, e por ele não concedida.  

Um “detalhe curioso”, assim apontado pelo jornal Cidade de Santos, refere-se 

à discordância de datas. O Decreto-Lei já estava assinado por Aureliano Chaves no 

dia 2 de agosto de 1983, antes mesmo do encaminhamento da exposição de 

motivos sobre a revogação do Decreto Federal que considerava Santos como área 

de Segurança Nacional, elaborado pelo Ministro de Estado da Justiça, Ibrahim Abi- 

Ackel380 e pelo Secretário-Geral do Conselho de Segurança Nacional, general Danilo 

Venturini,381 com data do dia 3 de agosto de 1983.382 A autonomia de Santos era, 

dessa forma, um “jogo de carta marcada”, fruto do acordo partidário PTB-PDS.383  

Não se pode afirmar que a ida ao Palácio do Planalto para uma manifestação 

foi um “jogo de cena”, ou seja, que os organizadores tinham previamente a 

informação de que o Decreto-Lei já estava assinado por Aureliano Chaves e 

quiseram por em evidência o papel da Caravana, organizada pelos vereadores, no 

processo de retomada da autonomia santista.  

O fato dos moradores de Santos terem em mãos o Decreto-Lei assinado 

valorizou a presença da Caravana Autonomista, e deu a entender que o presidente 

em exercício, Aureliano Chaves, somente o assinou “às pressas” porque se sentiu 

intimidado pelos moradores naquela ocasião.  

A Caravana, bem na verdade [sic], ela foi o ápice de todo um processo.  

Porque quando a Caravana já saiu daqui ela já sabia que ia trazer a 

autonomia. A gente já tinha essa noção, era uma coisa mais ou menos “entre 

aspas”, um “jogo de cartas marcadas”, a gente sabia. A ideia era valorizar 
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este evento, valorizar essa conquista, porque foi uma conquista para [a] 

sociedade, a Caravana foi como quem diz: “nós vamos buscar a autonomia”. 

Não, ela não vai cair do céu, a cidade vai buscá-la, vai a Brasília e vai trazer 

essa autonomia.384 

 

O ex-sindicalista Benedito Furtado, em entrevista concedida e segundo o 

depoimento acima, também defende esta ideia de que foi um “jogo de cartas 

marcadas” com a intenção de valorizar o esforço dos caravanistas de ir até a Capital 

Federal e trazer de volta a autonomia santista, mostrando que nada foi fácil para a 

cidade que sempre sofreu com intervenções do poder federal. As charges385 a seguir 

foram publicadas no jornal A Tribuna: a primeira antes da viagem dos caravanistas e 

a segunda, após a retomada da autonomia. 
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Ao observar as charges, nota-se que a autonomia de Santos para ser 

devolvida foi um verdadeiro impasse, um verdadeiro “nó”, literalmente, e como num 

“passe de mágica” o Decreto-Lei estava assinado e nas mãos dos caravanistas, que 

não tiveram tempo de se manifestar mais e voltaram para o alojamento para arrumar 

suas malas rumo a Santos. A constatação sentida foi a de que “perdeu a graça”, 

pela rapidez do desenlace dos acontecimentos. 

O jornal A Tribuna demonstrou, por meio destas charges, certa decepção dos 

moradores de Santos pelo fato de não conseguirem a aprovação do projeto e, de 

imediato, o Decreto-Lei já estava assinado e fora entregue a eles. Assim, o brilho da 

Caravana Autonomista e o sacrifício dos moradores ao se dirigirem até Brasília foi 

ofuscado pela velocidade dos acontecimentos. Mesmo tendo havido um sentimento 

de desapontamento temporário quando o projeto não foi votado, na memória dos 

manifestantes entrevistados – conforme citado anteriormente –, a Caravana teve 

“muita graça”, já que ela atingiu seu objetivo que era o de trazer a autonomia para a 

cidade de Santos – retomar a autonomia interrompida –, acontecimento que foi 

marcante em suas vidas e que será lembrado sempre com muita saudade, ao invés 

de um sentimento de frustração.  

A autonomia de Santos foi restituída do mesmo modo como havia sido 

perdida, quando se tornou área de Segurança Nacional por meio de Decretos-Lei de 

caráter ditatorial. Ou seja, por meio de um Decreto – o de Nº 2.050, de 2 de agosto 

de 1983 – foi revogado o Decreto-Lei Nº 865, de 12 de setembro de 1969, que havia 

declarado o Município de Santos, no Estado de São Paulo, área de interesse da 

Segurança Nacional e retirava-lhe, assim, toda autonomia e submetia sua população 

à Lei de Segurança Nacional (LSN).386 Desse modo, por meio de outro decreto 

imposto, e não por lei votada pelo Congresso, o Presidente da República em 

exercício, “ouvido o Conselho de Segurança Nacional”, definiu: 

Art.1º – Fica revogado o Decreto-Lei nº 865, de 12 de setembro de 1969, que 

declarou o Município de Santos, no Estado de São Paulo, de interesse de 

segurança nacional. 

§1º – O disposto deste artigo terá eficácia a partir da posse do Prefeito e Vice-

prefeito eleitos. 
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 N. do A. A Lei de Segurança Nacional que vigorava durante o episódio do retorno da autonomia à 

cidade de Santos foi a de Nº 6.620, de 17 dez. 1978 (considerada a mais branda das sancionadas 

durante a ditadura militar). A Lei Nº 7.170, sancionada a 14 dez. 1983, ainda está em vigor no Brasil. 
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§2º – Até a posse dos eleitos permanecerá o regime de prefeito nomeado, na 

forma da legislação que disciplina a matéria.  

Art. 2º – A Justiça Eleitoral disporá sobre a eleição e posse do Prefeito e 

Vice-Prefeito do Município de Santos, Estado de São Paulo, cujos mandatos 

findarão juntamente com os dos Prefeitos e Vice-Prefeitos, eleitos em 15 de 

novembro de 1982. 

Art. 3º – Este decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada 

as disposições em contrário. 

Brasília/DF, 02 de agosto de 1983, 162º da Independência e 95º da 

República.387 

 

Pode-se observar que a autonomia não foi restituída imediatamente com a 

entrega do cargo de prefeito ao presidente da Câmara, Noé de Carvalho. Paulo 

Gomes Barbosa se manteria no cargo até a posse do prefeito eleito, um sinal que a 

ditadura militar ainda estava vigente e optava por não fazer uma transição rápida de 

entrega do poder ao presidente da Câmara e romper, dessa forma, com a estrutura 

ainda vigente de prefeitos nomeados.  

A Caravana Autonomista simbolizou, naquele instante, e na memória dos 

seus participantes, a necessária força e pressão exercidas para que a autonomia 

viesse rapidamente, sem a prorrogação de mais tempo para a assinatura do 

Decreto-Lei e tornar-se, assim, considerada como um movimento de manifestação 

popular que representou o resgate da história de Santos, tida como guerreira e 

combativa desde seus primórdios.  

Todos os depoentes entrevistados afirmaram que a Caravana interferiu de 

modo efetivo no processo de retomada da autonomia de Santos. Para Esmeraldo 

Tarquínio Neto, filho de Esmeraldo Tarquínio, sua relevância foi considerável. 

Tarquínio Neto – Ele [o vice-presidente Aureliano Chaves], do alto do seu 

gabinete do Palácio do Jaburu, ou mesmo do Palácio da Alvorada, que ele 

estava substituindo o presidente [Figueiredo], não sei onde é que ele ficava, 

mas ele fez história porque ele viu, ele ouviu relatos, ele viu a movimentação, 

ele soube o que estava acontecendo. Então, se alguma coisa influenciou a 

decisão dele, foi a Caravana.      

– Por que talvez você falou em 200 pessoas, é isso? 

                                                           
387

 “O decreto, nas mãos dos repórteres”. A Tribuna, 3 ago. 1983. p. 1 (Primeira Página).  



128 

 

Tarquínio Neto – Talvez 200 pessoas, não é nada, mas 200 pessoas com 

um objetivo só, com concentração de energia num determinado lugar, isso 

transforma as coisas.388  

 

A dona de casa Maria Alzira Rodrigues expressa sua opinião como 

participante ativa da Caravana: 

Não fomos nem [um] pouco indisciplinados, sabe. Então, acho que isso [é o] 

que cativou o presidente. [O vice-presidente] Aureliano Chaves, da salinha 

dele, da salinha dele, ele estava assistindo tudo. E aí, ele assinou e deu. 

Tanto que o [presidente] Figueiredo não gostou. O Figueiredo na época se 

sentiu traído porque ele assinou o decreto. Ele tava doente na época, ele 

operou.389 

 

Também Adelino Rodrigues, quando confrontado sobre a possibilidade do 

decreto em questão já se encontrar possivelmente assinado, questiona: 

Nunca a gente vai saber. Há quem diga que foi por causa do barulho que a 

gente fez no Senado, o presidente queria saber o que estava acontecendo, 

tanta gente e tal, alguém falou para ele. O próprio [deputado federal] Gastone 

Righi, mesmo antes deve ter falado alguma coisa com ele, não sei. Eu sei que 

foi assinado na hora, segundo o que eles falaram, os jornalistas.390 

 

Para os participantes da Caravana, de modo geral, a pressão exercida por 

todos foi imprescindível para a assinatura do Decreto-Lei. O comportamento pacífico 

sensibilizou o então presidente em exercício, Aureliano Chaves. No entanto, não se 

sabe quando exatamente foi tomada a decisão de elaborar o Decreto-Lei e quando 

ele foi assinado, efetivamente. A data do documento é do dia 2 de agosto de 1983, 

mas ele pode ter sido elaborado antes, ou até mesmo naquele dia.  

Dessa forma, o PDS cumpriu o acordo com o PTB: devolveu a autonomia de 

Santos. Ainda assim, a forma como ocorreu, via Decreto-Lei, foi alvo de críticas de 
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diversos segmentos sociais como os dos políticos, da União Sindical da Baixada 

Santista, do Movimento de Arregimentação Feminina e da União Cívica Feminina, 

conforme analisado no Capítulo 3.  

Mesmo assim, o clima era de festa e exaltação e os caravanistas viajaram no 

mesmo dia da votação. Chegaram a Santos no dia seguinte, 3 de agosto de 1983, 

sentindo-se vitoriosos em sua ação política e cidadã. 
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Capítulo 3 – Entre comemorações e decepções, o retorno da autonomia 

 

No retorno para Santos, os moradores que participaram da Caravana 

Autonomista foram recebidos com festa. A Rodovia dos Imigrantes391 – principal rota 

de acesso ao litoral – foi fechada para a chegada da Caravana. Esse acontecimento 

denota, mais uma vez, a grande mobilização que a luta pela autonomia santista 

conquistara, segundo registro de Adelino Rodrigues. 

Eu conhecia o comandante do Corpo de Bombeiros, que era meu amigo – o 

Laurindo, que já faleceu –, e eu liguei de Brasília para ele, para ele 

recepcionar a Caravana com um carro do Corpo de Bombeiros. Ele fez pior, 

você sabe o que ele fez? Ele fechou o pedágio. A hora que a gente chegou 

no pedágio... Minto. Não, não foi no pedágio: nós paramos ali no Frango 

Assado [rede de restaurantes de estrada] na Imigrantes [rodovia]. Quando 

nós chegamos no pedágio estava tudo fechado, só estava aberto para nós. E 

o que aconteceu? Ele mandou os homens [alguns participantes da Caravana 

Autonomista] passarem, e atrás o Corpo de Bombeiro, a Polícia, tudo atrás. 

Foi a primeira vez que eu desci a Anchieta e que eu sabia que não precisava 

atravessar nenhum automóvel, a via Anchieta estava [exclusiva] para nós.392  

 

No ano de 1983, “a transição transada”393 estava em plena vigência e a 

mobilização social crescia no Brasil. No entanto, para o politólogo argentino 

Guillermo O’Donnell394 – autor do conceito de “transição transada” ou “negociada”, 

cuja expertise apontava para os estudos sobre os Estados autoritários e os 
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processos de transição para a democracia –,395 que atuou durante os anos 1970 

como pesquisador do Centro de Estudos, Educação e Sociedade (CEDES), da 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP,396 época em que desenvolveu a 

ideia do “Estado burocrático-autoritário – conceito que se tornou paradigmático na 

América Latina”,397 como registra em artigo o ex-ministro e professor emérito da 

FGV-SP, Luiz Carlos Bresser-Pereira.398 Assim, o pensamento de O’Donnell sobre 

os regimes militares era, grosso modo, uma consequência do aprofundamento do 

capital – “depois que a substituição de importações de bens manufaturados de 

consumo se esgotara e se tornava necessário investir em grandes empresas capital-

intensivas”.399 Bresser-Pereira também reporta, neste mesmo artigo, a preocupação 

do intelectual argentino com as transições democráticas e como buscava explicá-las 

não através da “consequência da luta popular e da adesão da burguesia industrial a 

essa luta quando perdeu o medo do comunismo”, mas sim pela “ideia de que a 

transição democrática decorreu da vitória dos militares ‘soft liners’ sobre os ‘linha 

dura’”.400  

Também a historiadora Maria Aparecida de Aquino401 registra que O’Donnell 

cunhou a dois modelos de análise para os estudos referentes às transições havidas 

nos regimes autoritários, quer fossem os da América do Sul ou da Europa, como no 

caso espanhol. Assim, haveria a transição por crise ou colapso das instituições civis 

e militares e a transição negociada, decorrente de acordos pactuados em 

determinadas sociedades. Como exemplo de tais processos ocorridos através de 

pactos controlados pelas elites, destacam-se os casos da Espanha (1975) e do 
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Brasil – a partir do período de distensão política do Governo Geisel (1974-1979) até 

1985, quando se encerra o ciclo ditatorial brasileiro de 21 anos.  

Por outro lado, Henfil402 – um dos maiores cartunistas do Brasil à época – 

continuava publicando suas charges e artigos de crítica política em formato de 

cartas na revista de informação Isto É,403 e a trajetória da coluna bem espelhava o 

clima que então vigorava. 

Chamar a polícia? Preferível o ladrão. [...]. Sim, senhores, não há como fugir, 

assistimos todos, ao vivo, via Embratel, à Guerra Civil Brasileira. Do grande 

olho eletrônico, instalado nas portas das nossas fortalezas de concreto, vimos 

os que nada têm tomando dos que muito têm. 

[...]. Nosso povo é tutelado e censurado. Nosso povo é tratado como uma 

nação de irresponsáveis e débeis mentais. E corresponde à expectativa.404 

  

Também naquele momento a gravação com a cantora Elis Regina405 – ícone 

da Música Brasileira – que interpretara a canção “O Bêbado e a Equilibrista”,406 cuja 

letra registrava o retorno dos exilados políticos ao país a partir de 1979, entre os 

quais se encontrava o irmão mais velho de Henfil – o sociólogo e ativista dos 

Direitos Humanos Herbert de Souza, Betinho407 –, era recorrente em grande parte 

dos festejos, comemorações e atividades políticas públicas ocorridas no Brasil. Em 

um determinado trecho, dizia a canção: “Meu Brasil!... / Que sonha com a volta / Do 
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irmão do Henfil. / Com tanta gente que partiu / Num rabo de foguete. / Chora! / A 

nossa Pátria / Mãe gentil / Choram Marias / E Clarices / No solo do Brasil...”.408  

Em sucinta análise de parte da letra desta canção, as mencionadas “Marias” 

seriam referências diretas às mulheres brasileiras que perderam ou se viram 

afastadas de seus pais, maridos e filhos durante a ditadura militar, como Maria da 

Conceição Figueiredo Souza – a “Dona Maria”, mãe de Betinho, Henfil e do músico 

e economista Chico Mário,409 todos contaminados mais tarde pelo vírus da AIDS – 

no caso de Betinho, exilado político durante muitos anos e também contaminado 

pela hepatite do tipo C – em transfusões de sangue realizadas sem controle de 

qualidade e procedência por parte do Estado brasileiro. Os três tinham necessidade 

de transfusões de sangue constantes por serem hemofílicos. Já no caso sobre as 

“Clarices”, seria em justa menção à publicitária Clarice Herzog – viúva do jornalista 

Vladimir Herzog –,410 brutalmente assassinado em 1975 pela ditadura militar durante 

sessão de tortura, em São Paulo. E que também foi utilizada através de licença 

poética para se referir, entre tantas mulheres, à estilista de moda Zuzu Angel411 – 

mãe de Stuart Angel,412 torturado e morto no Centro de Informações de Segurança 

da Aeronáutica (CISA), no aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro e dado como 

“desaparecido político” –, e de Thereza de Lourdes Martins Fiel – viúva do operário 

Manoel Fiel Filho –,413 morto nas dependências do DOI-CODI de São Paulo, em 

janeiro de 1976.414  
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 Stuart Edgar Angel Jones (1946-1971). Militante do MR-8, preso pelas forças da repressão 

durante a ditadura brasileira, Stuart teve a boca amarrada ao cano de descarga de um jipe para aspirar 

aos gases tóxicos e o corpo simultaneamente arrastado pelo veículo militar em movimento, na pista da 

Base Aérea. Segundo o militante da VPR e preso político à época, Alex Polari de Alverga (1951-), 

que testemunhou o assassinato, o rapaz morreu ainda durante a primeira volta. O corpo de Stuart 

nunca foi encontrado. 
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 Manoel Fiel Filho (1927-1976). 
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 Para maiores informações, ver os documentários e o filme que abordam estes casos. Cf. Tanga – 

Deu no New York Times?. Direção: Henfil (Brasil, 1988); Henfil – Profissão Cartunista. Direção: 
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Embora o governo militar tivesse anunciado durante o ano de 1978 o fim das 

cassações e dos banimentos da vida pública, do retorno à garantia do habeas 

corpus e do fim do A-I 5,415 o lançamento previsto da peça de teatro intitulada 

Revista do Henfil416 não ocorreu na data marcada, justamente em 1978, por sofrer o 

teatro ameaças de atentado à bomba – estratégia terrorista muito utilizada pelos 

militares durante o período da ditadura brasileira (1964-1985). A produção desta 

peça foi da atriz e produtora cultural Ruth Escobar,417 sobre texto de Henfil e 

Oswaldo Mendes,418 e a montagem foi agraciada com o Prêmio Mambembe419 de 

1978 em duas categorias: melhor produção e melhor atriz (Sonia Mamede).420 A 

peça também acarretou alguns problemas a Henfil e a Ruth Escobar, pois foi 

censurada em Brasília pelo Governo Figueiredo e os envolvidos com sua produção e 

elenco sofreram diversas ameaças. 

Situação semelhante ocorreu em Santos em 1980, quando uma carta do 

grupo CCCS421 impediu a venda de publicações tidas como subversivas e ameaçava 

com ataques a bombas as bancas de jornal que, por acaso, viessem a desobedecer 

à ordem expressa, conforme analisado no Capítulo 1.  

No ano seguinte ao da Caravana Autonomista de Santos, as manifestações 

pró-democracia explodiam pelo Brasil, sob as palavras de ordem lançadas pelo 

                                                                                                                                                                                     
Marisa Furtado de Oliveira (Brasil, 2002); Cartas da Mãe. Direção: Fernando Kinas, Marina Willer 

(Brasil, 2003); Vlado: 30 anos depois. Direção: João Batista de Andrade (Brasil, 2005); Três irmãos 

de sangue. Direção: Ângela Patrícia Reiniger (Brasil, 2006); Perdão, Mister Fiel – o operário que 

derrubou a ditadura no Brasil. Direção: Jorge Oliveira (Brasil, 2010); Zuzu Angel. Direção: Sérgio 

Rezende (Brasil, 2006).  
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 Cf. A Emenda Constitucional Nº 11, de 13 de Outubro de 1978, em seu Capítulo IV – Dos 

Direitos e Garantias Individuais, dispunha no Artigo 153, parágrafo 11: “Não haverá pena de morte, de 

prisão perpétua, nem de banimento. Quanto à pena de morte, fica ressalvada a legislação penal 

aplicável em caso de guerra externa. A lei disporá sobre o perdimento de bens por danos causados ao 

erário ou no caso de enriquecimento no exercício de função pública.” E ratificava em seu Artigo 4º: 

“Esta Emenda entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1979.” Brasília, em 13 de outubro de 1978. 

Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc11-

78.htm Acesso: 6 dez. 2013.  
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2013. 
417

 Maria Ruth dos Santos Escobar (1935-). 
418

 Oswaldo Ramos Mendes Filho (1946-). 
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cartunista Henfil nas páginas da revista Isto É: “Diretas Já”.422 Em São Paulo, 

durante o ano de 1984, mais de um milhão e oitocentas mil pessoas foram para as 

ruas da cidade – somente no dia 16 de abril, um milhão e meio protestaram na 

Praça da Sé – enquanto no Rio de Janeiro mais de um milhão e duzentas mil 

pessoas apoiaram a manifestação e participaram do Comício da Candelária (13 de 

abril), assim como em todo o País pessoas saíram gritando palavras de ordem nas 

ruas, tais como: “Diretas Já – o povo quer votar”.  

Diante do recuo das organizações que haviam abraçado a tal causa – como a 

revista Isto É – que após a votação da Emenda Dante de Oliveira apoiou a 

candidatura de Tancredo Neves e a transferência da mobilização popular para as 

representações partidárias, as quais “transaram” os acordos que elegeriam 

Tancredo – ainda pelo voto indireto, no Colégio Eleitoral –, Henfil apenas substituiu o 

tempo verbal e escancarou a situação: Isto era – Diretas Já. Este foi o título dado a 

um de seus livros, em referência ao abandono da causa das Diretas no Brasil pela 

revista Isto é. 

Mais conhecida como Emenda Dante de Oliveira, a Proposta de Emenda 

Constitucional Nº 5/1983 foi apresentada pelo deputado federal423 do PMDB-MT e 

tinha por objetivo reinstaurar as Eleições Diretas para Presidente da República no 

Brasil, através da alteração dos Artigos 74 e 148, da Constituição Federal de 1967 

(Emenda Constitucional Nº 1, de 1969). A votação desta Emenda ocorreu na noite 

de 25 de abril de 1984, na Câmara dos Deputados, onde foi derrubada por apenas 

22 votos. Por se tratar de Emenda Constitucional, a aprovação teria que ocorrer por 

dois terços da Casa, ou 320 votos. O resultado que derrubou o sonho das Eleições 

Diretas naquele momento, mas transformou o Brasil, obteve-se com o resultado de 

298 votos a favor, 65 contra, 113 ausências e três abstenções.424
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 Como sugestão de leitura sobre as Diretas Já: Cf. MALTA, Márcio José Melo. Diretas Jaz: o 
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3.1 O retorno da Caravana: festa, suor e lágrimas 

Então, quando do retorno da Caravana Autonomista para Santos foi possível 

entrever os festejos ocorridos nas rememorações dos integrantes da Caravana 

entrevistados para esta dissertação, embora eles também se refiram a algumas 

situações particulares que vivenciaram no seu retorno à cidade. Maria Alzira 

Rodrigues, por exemplo, se recorda que os homens integrantes desceram mais 

próximos à cidade de Cubatão, para poder chegar ao município de Santos em um 

carro do Corpo de Bombeiros. 

Só nós descemos, a maior farra, a maior alegria no ônibus. E aí, quando nós 

chegamos em [sic] Cubatão, quando nós chegamos bem assim na descida, já 

em Cubatão, já tinha gente... Quando nós chegamos em [sic] Cubatão eles 

desceram, os homens, meu marido. Aí, o Edmur [Mesquita, vereador] já 

estava. O Edmur pegou o ônibus em São Paulo, e aí foi todo mundo, foi para 

o caminhão de bombeiro, para o carro de bombeiro.425  

 

Uma festa foi preparada na Praça Mauá, em frente à Prefeitura, para 

recepcionar os participantes da Caravana Autonomista que chegaram às 16h45 da 

tarde do dia 3 de agosto de 1983, em cinco ônibus. 

[...] abarrotada de populares, sindicalistas e políticos e era possível visualizar 

faixas com os dizeres: “Autonomia, fruto da mobilização popular”; “Viva a 

Autonomia”; “Viva a Caravana Roitmann”, e ouvia-se da multidão: “Glória, 

Glória Autonomia, vencemos em Brasília”. A caravana seguiu pela Rua São 

Bento, do Comércio, Praça Rui Barbosa, João Pessoa, Martim Afonso, D. 

Pedro II, até a Praça Mauá. Foi uma grande festa de recepção dos 

caravanistas, mas ninguém estava interessada no fato de que a sonhada 

autonomia política de Santos fora restabelecida em decorrência de um acordo 

entre PTB/PDS, o qual poderá incorrer em inestimável prejuízo à classe 

trabalhadora.426  

 

Nota-se que mesmo em clima de festa, o jornal Cidade de Santos destacou a 

forma como se deu a autonomia – fruto de um acordo partidário na esfera federal – 
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entre o PTB e o PDS, e que poderia, no futuro, acarretar leis prejudiciais aos 

trabalhadores.  

Também se observa como a situação em Santos acompanhava o movimento 

da luta pela Redemocratização que ocorria no País: o ofuscamento das lutas e 

conquistas obtidas pela mobilização popular em prol dos representantes partidários, 

majoritariamente coniventes com a ditadura nos anos anteriores ou mesmo em 

relação ao partido que se demonstrara favorável ao retorno da democracia à cidade, 

mas que passou a cogitar a nomeação de um prefeito de seu próprio grupo, como 

no caso do PMDB, conforme analisado no item 1.7.  

Assim é que os novos partidos que entravam em cena na década de 1980, 

como o Partido dos Trabalhadores, sob a liderança de Luiz Inácio da Silva, Lula,427 e 

o Partido Democrático dos Trabalhadores, fundado por Leonel Brizola, passaram a 

aglutinar os trabalhadores que em 1983 fundaram a Central Única dos 

Trabalhadores – CUT,428 à qual, pela primeira vez, uniu a luta dos trabalhadores 

urbanos e rurais. Já eram relevantes então os avanços, considerado o momento 

tenso em que a presença dos militares se mantinha sempre à vista e resguardada 

pelo caráter irrestrito da Lei da Anistia. 

Artigo 1º: É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido 

entre 2 set. 1961 e 15 ago. 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com 

estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e 

aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas 

ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos 

Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento 

em Atos Institucionais e Complementares [...].  

Parágrafo 1º: Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de 

qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por 

motivação política.429   
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Mas há que se questionar, também, ante as evidências da similaridade 

ocorrida na cidade de Santos, se tal estratégia não ajudou a fragilizar a mobilização 

popular, investindo de forma mais ampla na representação partidária. Mesmo que o 

acordo entre o PTB e o PDS tenha sido determinante para a volta da autonomia 

política, a mobilização popular dos moradores mostrou a insatisfação existente 

diante da situação da cidade, ainda que ela tenha sido organizada e liderada por um 

partido. No caso específico, o PMDB.  

A recepção dos caravanistas foi uma ótima oportunidade para que os políticos 

começassem a fazer discursos sobre a importância da volta da autonomia da 

cidade. A cada discurso finalizado, ouvia-se: “fora Barbosinha”, em referência ao 

prefeito Paulo Gomes Barbosa, que não permitiu o hasteamento das bandeiras 

estadual e municipal na ocasião.430  

Das 106 cidades brasileiras que se encontravam, no ano de 1983, 

reconhecidas como “áreas de Segurança Nacional”,431 Santos foi a primeira a ter 

sua autonomia restituída e um exemplo para outra cidade próxima, também no litoral 

de São Paulo – Cubatão,432 que havia perdido sua autonomia em 1968 quando foi 

enquadrada como área de interesse no quesito Segurança Nacional. Desse modo, 

somente em 1985 reconquistou a autonomia perdida pela Emenda Constitucional Nº 

25.433 No Estado de São Paulo, outros municípios que também perderam suas 

autonomias durante a ditadura militar foram Paulínia, Castilho e São Sebastião.434  
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A luta pela autonomia não era apenas da cidade de Santos. Não se pode 

colocá-la como um movimento isolado, mas deve-se inseri-la em um contexto em 

que as reivindicações pela democracia fugiam do controle dos militares.  

Destaca-se a luta pela autonomia do Distrito Federal – pesquisa de autoria de 

Elenice Alves Leite Borges, intitulada O processo legislativo para a autonomia do 

Distrito Federal: lutas e conquistas – que, desde sua fundação, em 1960, foi 

comandada por governantes nomeados pelo Presidente da República. Durante a 

ditadura militar movimentos sociais, sindicais e de intelectuais levantaram esta 

bandeira – da autonomia brasiliense –, sendo formado o “Comitê pelo Voto no DF”, 

que promoveu o primeiro comício público durante a ditadura militar, em 1981, “na 

Praça dos Artistas, Setor Comercial Sul, com a presença dos Deputados Ulysses 

Guimarães, Tancredo Neves, Luís Inácio da Silva e Leonel Brizola”.435 Somente em 

1986, pela primeira vez em 26 anos, ocorreu uma eleição de parlamentares com 

função constituinte para o Congresso Nacional e, quatro anos depois, foram também 

eleitos o governador e os deputados distritais, de acordo com esta pesquisa. Era 

uma novidade para o Distrito Federal.  

A autonomia de Santos teve uma particularidade, pelo fato de ter sido 

organizada uma “caravana de moradores” – situação que não ocorreu com outras 

cidades que se encontravam na mesma situação de Santos.  

A autonomia viria? Claro que ela viria. Mas, naquele momento, daquele jeito 

ela não ia vir nunca mais, aquela oportunidade teria passado. Seis meses 

depois o Colégio Eleitoral elege o Sarney [e] um ano e meio depois – em 

novembro de 85 – as capitais elegem seus prefeitos [e] Santos estaria nesse 

pacote.436  
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Desse modo, o retorno da autonomia de Santos era inevitável para Esmeraldo 

Tarquínio Neto, conforme trecho anteriormente citado de sua entrevista. Se a 

autonomia não viesse em 1983, seria concedida em 1985 – quando foram 

novamente restabelecidas as Eleições Diretas nos municípios brasileiros –, no 

momento em que a ditadura chegara ao fim com a transição do Poder Executivo 

para um civil, Tancredo Neves – embora de modo indireto – através do Colégio 

Eleitoral. 

 

 

O retorno da “Caravana Autonomista Leonardo Roitmann” a Santos. Foto 

tirada na Praça Mauá, em frente à Prefeitura da cidade, 3 ago. 1983. Arquivo 

pessoal: Lane Valiengo  

 

 

Chegada da caravana autonomista a 

Santos, 3 ago. 1983. Em destaque, 

Adelino Rodrigues. Arquivo pessoal: 

Lane Valiengo 
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O modo como a autonomia da cidade foi restituída dividiu opiniões, conforme 

observado nas falas de políticos e representantes de alguns segmentos sociais. O 

prefeito biônico de São Paulo na ocasião, Mario Covas, nascido em Santos, assim 

analisou: 

[...] ainda uma vez o Governo escolhe o caminho do arbítrio, ou seja, um 

decreto-lei, para tentar minimizar a participação popular dessa conquista. Um 

projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados e com parecer favorável das 

comissões do Senado, não chegou a ser votado, para que o Poder Executivo, 

ouvido o Conselho de Segurança Nacional e tendo em vista determinação 

presidencial, baixasse o ato [...] Continuo fiel a essa luta e espero que, nas 

outras frentes, nas trincheiras da resistência democrática, conquistemos as 

eleições diretas para presidente da República e prefeitos das capitais.437  

 

3.2 O estilo de fazer política de Mario Covas 

A figura política de Mario Covas nos remete também ao clima vigente 

naqueles anos, segundo o ponto de vista das campanhas encetadas pelo então 

MDB, que visavam o retorno do poder político para as mãos dos civis. 

Coincidentemente, também estes políticos se organizaram em verdadeiras 

“caravanas” por todo o país e rearticularam as forças e algumas coligações 

partidárias que já indicavam o processo das disputas pelos cargos pretendidos, 

quando ocorresse a Abertura.  

Nas páginas dos jornais O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e Jornal da 

Tarde, inúmeras reportagens demonstram tais articulações havidas e informam o 

movimento do ex-deputado federal recém-reintegrado à vida política – após 10 anos 

de cassado438 – por ter se pronunciado contra a exclusão de outro político, Marcio 
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Moreira Alves,439 em 1969. Em janeiro de 1979 ele fora recebido na cidade de 

Santos com grandes festividades, para onde se dirigira acompanhado de Fernando 

Henrique Cardoso,440 Ulysses Guimarães,441 Thales Ramalho,442 Alberto Goldman443 

e Franco Montoro. Recepcionado no teatro da cidade pelo ator Carlos Zara,444 que 

fora seu colega na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo,445 este o 

abraçou e vaticinou: “Covas será um dos artífices da democracia”.446  

Em 1983, já na qualidade de prefeito indicado pelo então governador Franco 

Montoro, Mario Covas – referindo-se à assinatura do Decreto da autonomia –, 

considerava que a intenção do Governo, ao assim proceder, era a de ofuscar a 

participação dos moradores e demonstrar que quem ainda mandava no Brasil era a 

ditadura militar, mesmo que já enfraquecida.  

Nesta mesma ocasião, também as organizações dos trabalhadores se 

manifestaram sobre o tema. Pouco tempo antes, a emergente organização Central 

Única dos Trabalhadores – CUT havia sido duramente reprimida, assim como todos 

os seus integrantes, quando mobilizara mais de três milhões de trabalhadores como 

metalúrgicos, bancários, metroviários, comerciários, servidores públicos, estivadores 

etc. para uma Greve Geral,447 que foi desencadeada nas principais capitais e 

regiões metropolitanas do país. Em agosto de 1983, a Unidade Sindical da Baixada 

Santista, em nota oficial, manifestou-se: 

[...] no sentido da condenação da solução encontrada, ou seja, condicionar o 

apoio da bancada do PTB na Câmara Federal aos projetos que visam o 

arrocho salarial, em troca da devolução da autonomia santista. Benedito 

Furtado, presidente do Sindicato da Administração Portuária e da Unidade 

Sindical da Baixada Santista, não aceitou a “negociação” da autonomia, já 

que o PDS pretende aprovar decretos prejudiciais a classe trabalhadora em 

troca da devolução da autonomia. [...] Não somos contra a autonomia de 

Santos, mas ela tem que ser fruto de conquista e o PTB não tem procuração 
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de ninguém para falar em nome dos trabalhadores, nem mesmo daquelas 

lideranças sindicais que o apoiaram nas últimas eleições. E digo mais: se o 

decreto 2036 e o 2045 forem aprovados, a classe trabalhadora vai usar de 

todos os meios que dispõe para desmascarar aqueles políticos que tiverem 

votado a favor.448  

 

Benedito Furtado, que naquele momento era presidente do Sindicato da 

Administração Portuária449 e da Unidade Sindical da Baixada Santista pronunciou-

se, conforme o trecho acima – tornando-se interessante destacar que no “calor das 

emoções” – contra a maneira como a autonomia foi restituída, tendo como pano de 

fundo um acordo partidário que, apesar daquele clima de festa, ninguém fazia 

questão de refletir sobre as possíveis consequências que esta aliança partidária – 

PTB-PDS – poderia trazer para os brasileiros mais tarde. Quase 30 anos depois, 

Furtado se recordou deste momento histórico para os santistas e suas lembranças 

não estão pautadas em um tom de crítica sobre como a autonomia se deu, nem o 

acordo ocorrido entre o PTB e o PDS foi mencionado, mas destacadas a importância 

da Caravana Autonomista e de Adelino Rodrigues no processo. Mesmo quando 

questionado sobre a assinatura do Decreto – sem a votação no Senado do Projeto 

de Lei –, Furtado não realizou críticas, mas destacou que, naquele momento de 

abertura política, os militares não tinham mais como sustentar Santos como área de 

Segurança Nacional.  

Naquele momento não havia mais espaço, já estava havendo um momento 

de transição. A ditadura já não tinha mais força para se sustentar, 

principalmente nos grandes centros. Enfim, era uma necessidade que eles 

tinham de afrouxar e não tinham mais condições; quanto mais eles tentassem 

segurar pior para eles, o revide depois seria pior [...] 450 
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Os trabalhadores do Brasil pagariam um preço muito alto pela devolução da 

autonomia para a cidade de Santos, na opinião de Pedro Gomes Sampaio, então 

presidente do Sindicato dos Petroleiros,451 ao afirmar: 

Autonomia tem que ser fruto de uma conquista da comunidade, pois é o 

exercício da liberdade, da democracia, e democracia tem que ser 

conquistada. Por isso estou muito preocupado com a vinda da autonomia de 

Santos assim, através de um acordo de bastidores – minha preocupação é 

que ela não custe muito caro ao povo, pois o que se está vendo é igual 

àquela história de alguém que nos dá um anel e leva embora nove dedos, só 

nos deixando com aquele que está o anel. Quanto ao governo desconheço 

qualquer iniciativa da parte dele [que] venha de fato em favor do povo.452  

 

A grande preocupação era o acordo entre o PDS e o PTB e no que isso 

implicaria para os trabalhadores. Desse modo, pode-se observar a um tom de 

lamentação na fala de Pedro Gomes Sampaio,453 que entende que a autonomia 

deveria ser conquistada e não concedida.  
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Por sua vez, outras instituições viram o desfecho do retorno da autonomia de 

forma positiva. O Movimento de Arregimentação Feminina (MAF)454 e a União Cívica 

Feminina (UCF),455 foram destacadas pela imprensa santista, paulistana e brasileira, 

de uma maneira geral. Tais instituições foram fomentadas por grupos ou 

organizações de direita e extrema-direita, que visavam à "defesa do regime 

democrático e a despertar a consciência cívica das mulheres".456 Também o Rio de 

Janeiro foi palco para instituições similares, como a Campanha da Mulher pela 

Democracia (CAMDE), deflagrada em 1962. 

Quando instado a compulsar suas memórias, o Marechal Cordeiro de 

Farias457 – partícipe do levante tenentista de 1924, membro da Coluna Prestes e que 

optou por apoiar o Golpe de 1964 que destituiu Jango Goulart da Presidência da 

República – se referira aos movimentos cívicos femininos das décadas de 

1950/1960, com ideias bem particulares a esse respeito. 

Sou dos que defendem a tese de que a Revolução [sic] foi feita pelas 

mulheres brasileiras, principalmente as de Minas e São Paulo. Todas as 

pessoas que não estiveram, como eu estive, nesse setor, poderão achar 

minha afirmação fora de propósito [...]. Acho que nunca ouvi tantos desaforos 

na minha vida como os que me foram ditos pelas mulheres de São Paulo na 

antevéspera da Revolução [sic]. Elas me diziam então o seguinte: Mas o que 

os Senhores querem mais que façamos para que tenham a coragem de ir 

para as ruas? [...].458   

 

A presidente da UCF, Vera Marcondes Suplicy, aguardava “as coisas boas 

que virão para Santos, não só em termos de escolher o prefeito da cidade pelo voto 
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direto, mas com respeito a tudo aquilo que uma cidade com autonomia desfruta, no 

sentido da liberdade”.459  

Ao analisar como cada jornal entendeu o processo de restituição da 

autonomia de Santos, observa-se que o jornal Cidade de Santos apresentou uma 

denúncia sobre o modo como foi conduzida a retomada da autonomia da cidade, 

sem o cumprimento de um direito de cidadania reconhecido pela Constituição e fruto 

de uma negociação entre PTB e PDS e que “cabe ao povo santista transformar a 

autonomia via decreto lei em um voto consciente em homenagem ao Patriarca da 

Independência, José Bonifácio de Andrada e Silva”.460  

Ainda nesta mesma notícia, veiculada antes da autonomia ser assinada, mas 

já prevista do modo como seria, o jornal Cidade de Santos, indagou: “Estamos 

diante de uma vitória da comunidade santista ou de uma derrota do povo que teve 

seu direito de cidadania negociado?”, ao entender que o povo recebeu a autonomia 

como uma “esmola” e de “cócoras”.461  

Por sua vez, a lembrança de que Santos perdeu sua autonomia em 1969 e 

passou a ser área de Segurança Nacional pela força dos movimentos sindicais de 

esquerda anterior à “Revolução de 1964”, termo usado pelo jornal A Tribuna, foi 

destacada por este periódico no intuito de mostrar que os santistas poderiam 

aprender com os erros do passado para que se evitasse outra punição para a cidade 

que, naquele momento, se encontrava em clima de festa.462  

Ao comparar as reflexões dos dois principais jornais santistas, nota-se que o 

jornal Cidade de Santos expôs sua indignação diante da forma como foi conduzido o 

retorno da autonomia e fez referência ao passado histórico da cidade, personificado 

na figura de José Bonifácio, enquanto que o jornal A Tribuna referiu-se ao passado 

da cidade pelo viés das lutas trabalhistas como justificativa para a medida extrema 

da perda da autonomia, propondo uma reflexão para que os santistas evitassem a 

necessidade de uma nova intervenção do Governo Federal no município.  

A Caravana sempre é rememorada pela mídia em comemoração sobre o 

retorno das Eleições à cidade, limitando-se às reproduções de reportagens da 

época, com destaque para as lideranças políticas que surgiram após o evento. Não 
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recuperam os sujeitos que participaram da Caravana, suas motivações pessoais e 

políticas, o cotidiano dos indivíduos naquele evento, a mobilização popular que ela 

expressava e, sequer, o significado que foi atribuído ao fato naquele momento 

histórico. A conquista da autonomia da cidade de Santos se resume, nas 

rememorações mais recentes, ao enfoque dado ao retorno das Eleições – como que 

por concessão da ditadura – e acompanhando um momento de Redemocratização 

do País.  

Desta forma, os depoimentos dos participantes da Caravana Autonomista 

puderam contribuir para mostrar o cotidiano dos moradores da cidade durante a 

retomada deste processo de autonomia política. Na verdade, muitas das lembranças 

relatadas por alguns de seus participantes não eram conhecidas, mas apenas um 

registro de história factual que se reproduzia nos jornais, a cada aniversário da 

chegada da Caravana a Santos, sem maiores problematizações deste passado 

ainda recente.  

Para se observar às particularidades da “Caravana Autonomista Leonardo 

Roitmann”, seria interessante referir o sociólogo Eder Sader,463 quando afirmava que 

explicar os movimentos sociais respaldado em determinações estruturais não 

agrega novidades à compreensão do fenômeno. 

Quem pretender captar a dinâmica de movimentos sociais explicando-os 

pelas condições objetivas que os envolvem e poupando-se de uma análise 

específica de seus imaginários próprios irá perder aquilo que os singulariza. 

Irá perder, por exemplo, aquilo que diferenciou a liderança metalúrgica de 

São Bernardo da direção sindical dos metalúrgicos de São Paulo, ou uma 

comunidade de base de uma sociedade de amigos do bairro. O que, em 

definitivo, é deixar escapar o principal.464 

 

Logo, buscou-se observar a singularidade da “Caravana Autonomista 

Leonardo Roitmann” sem desconsiderar o contexto de abertura política do Brasil, 

para que ela fosse entendida na sua particularidade e temporalidade.  

Conforme expresso, em 1983 e 1984, a pressão popular exercida pelo 

Movimento Diretas Já – em diversas cidades do Brasil – no intuito de se alcançar as 
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Eleições Diretas à Presidência da República, aglutinou o desejo dos brasileiros pelo 

fim de duas décadas de regime militar. A ausência de deputados no plenário da 

Câmara Federal para a votação da Emenda Dante de Oliveira – que recebeu 298 

votos favoráveis, quando precisava de 320 para sua aprovação –, derrotou a 

possibilidade de Eleições Diretas e fez com que ocorresse a transição do poder aos 

civis, conduzida e posteriormente transmitida pelos militares, com a posse do vice-

presidente José Sarney,465 em substituição ao presidente eleito – ainda que 

indiretamente – Tancredo Neves, falecido antes da posse.  

Salvo as devidas proporções, a cidade de Santos sofreu situação semelhante 

quando o Projeto de Lei que devolveria a autonomia política à cidade não foi votado 

por falta de quórum para aprovação no Senado Federal, mas acabou sendo 

outorgada por meio de Decreto-Lei, assinado pelo vice-presidente Aureliano Chaves, 

então no exercício da função presidencial.  

Além disso, a Caravana de moradores santistas que foi a Brasília para 

acompanhar a votação do Projeto de Lei e o movimento das Diretas Já – de ampla 

projeção nacional – acabara por sofrer as intervenções do Governo Federal na 

tentativa de ofuscar a importância da pressão popular e dos novos sujeitos sociais 

que “reivindicando seus direitos, a começar pelo primeiro, pelo direito de reivindicar 

direitos”.466  

Embora a organização da Caravana Autonomista tenha partido de um grupo 

de vereadores de Santos, tal fato não desqualifica a força da pressão popular 

exercida naquele momento e que mobilizou os moradores da cidade a participarem 

da votação do Projeto de Lei que significaria, assim, o fim da intervenção federal 

sobre o município, tendo em vista:  

[...] atribuir toda a responsabilidade e os méritos pelos êxitos conseguidos no 

transcurso dos processos de democratização à racionalidade, às capacidades 

estratégicas e aos talentos de uns poucos indivíduos supõe um poderoso viés 

elitista.467  
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Ao traçar um paralelo entre esses dois movimentos faz-se notar, também, um 

traço de conservadorismo na transmissão do cargo para o futuro governante. Em 

Santos, a assinatura do Decreto não representou a automática entrega do poder ao 

presidente da Câmara Municipal e, no caso do País, o primeiro presidente civil a 

assumir após o término da ditadura militar com duração de 21 anos não foi eleito 

pela população, mas sim por acordos partidários e suprapartidários. Logo, uma 

transição transada pode ser observada, ao estilo do lema da distensão instituída por 

Geisel: “lenta, gradual e segura”.  

Na cidade de Santos pode se observar – com a organização de uma 

caravana de moradores – a um traço de solidariedade existente desde as primeiras 

greves do Porto, quando todas as categorias paralisavam em prol de uma única 

causa. A autonomia, embora tenha sido concedida pelos militares, teve um sabor de 

vitória para os participantes que, unidos, conseguiram trazê-la para a cidade.  

Após a euforia da ida da Caravana até Brasília e que retornou para Santos 

com o Decreto que restituía a autonomia em mãos, a cidade agora se preparava 

para outra discussão. Quem seria o próximo prefeito eleito pela população? Com a 

eleição marcada – de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) – para o dia 

18 de dezembro de 1983, mas que acabou adiada para o ano seguinte e deu 

margem a amplas discussões e articulações dos partidos para lançarem seus 

candidatos, noticiados em permanentes debates nos jornais A Tribuna e Cidade de 

Santos.  

 

3.2 A escolha do novo prefeito: eleição marcada e adiada, um golpe? 

No dia 2 de agosto de 1983 a autonomia política de Santos foi concedida pelo 

Governo Federal. Mesmo tendo sido uma medida vinda de “cima para baixo”, 

certamente a pressão exercida pelos moradores da cidade do litoral paulista em 

Brasília acelerou a assinatura do Decreto-Lei.  

A postura do Governo tinha a intenção explícita de mostrar que a ditadura, 

apesar de enfraquecida, era capaz de decidir sobre o exato momento em que a 

autonomia viria para a cidade de Santos e de que forma seria esta transição de 

poder realizada, para que o novo prefeito eleito pela população pudesse assumir.  
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Constava no Decreto-Lei que o prefeito nomeado em 1980, Paulo Gomes 

Barbosa, deveria se manter no cargo até ocorrer o pleito na cidade. Desta forma, a 

autonomia somente seria efetivada a partir do momento que houvesse a posse do 

novo prefeito. Tudo o que se tinha era uma assinatura, mas não se via uma 

mudança efetiva na vida política.  

O Tribunal Regional Eleitoral fixou a data de 18 de dezembro de 1983 para 

ocorrer a tão esperada eleição. Dessa forma, os partidos políticos tinham pouco 

tempo para lançar seus candidatos e conquistar o eleitorado. Santos era a única 

cidade que teria eleição para prefeito fora de época, “num momento que crescia nas 

ruas a campanha das diretas-já para presidente”.468  

Todos, naquele ínterim, desejavam se colocar como lideranças nesse 

processo de retomada da autonomia, destacando suas próprias contribuições. 

Mesmo assim, era inegável o desgaste da imagem de alguns partidos. O PMDB, por 

ter elaborado uma lista tríplice para escolher um prefeito nomeado dos seus 

quadros; o PTB, por ter feito um acordo com o PDS para devolução da autonomia – 

parceria muito criticada pelos trabalhadores e o PDS, por estar vinculado à ditadura 

militar, responsável pelos 14 anos sem autonomia que a cidade teve de enfrentar.  

Dias depois da assinatura do Decreto-Lei, a imprensa noticiou que 

possivelmente o Governo Federal encaminharia à Câmara um projeto para mudar a 

data da eleição para o ano seguinte. Tal atitude ignorava a determinação do próprio 

Decreto-Lei que devolveu a autonomia a Santos, no qual afirmava que caberia à 

Justiça Eleitoral fixar a data do pleito na cidade e que seria no próximo dia 18 de 

dezembro de 1983, com a posse do novo prefeito marcada para o dia 26 de janeiro, 

aniversário da cidade.  

A parceria PDS-PTB era determinante para aprovar este projeto na Câmara 

Federal e facilmente passaria pelo Senado, cuja grande maioria era do PDS, aliados 

do Governo Federal. Mais uma vez, a ditadura militar demonstrava seu poder 

“violentando o funcionamento independente dos três poderes da República”.469  

A justificativa dada pelo Governo era a de criar oportunidade para que outros 

candidatos disputassem também a eleição e, do modo em que estava acordado, tais 

postulantes seriam naturalmente impedidos por não terem tempo mínimo de filiação 
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– era necessário o prazo de seis meses de registro em um partido antes da 

participação em pleito. Isto foi denunciado pelo PTB e pelo PDS. No entanto, o 

PMDB alegava que tal mudança de data tinha a intenção de prejudicá-lo, pois era 

considerado, naquele momento, o partido com maior chance de eleger o novo 

prefeito de Santos.  

As divergências entre os partidos foram noticiadas pelo jornal Cidade de 

Santos. Para o deputado federal Antonio Rubens Lara,470 um dos principais nomes 

do PMDB a disputar a eleição, o “tiro vai sair pela culatra”, pois, segundo ele, “não 

será com alguns meses a mais para trabalhar, ou com o lançamento de novos 

nomes que eles (Governo e PTB) irão implodir o PMDB”.471  

Por sua vez, o deputado federal Gastone Righi defendeu a mudança de data, 

justamente por prejudicar os candidatos que não tem o mínimo de tempo de filiação 

prévia exigida.  

Particularmente se houvesse uma só pessoa nesta cidade de Santos, 

interessada em disputar essa eleição, mas impedida por uma questão de 

prazo de filiação inadequadamente fixado, eu seria o mesmo a defender o 

direito desses cidadãos, pois a Constituição determina que todos têm de ter 

os seus direitos resguardados.472  

 

A postura do jornal Cidade de Santos com relação a este fato foi a de 

defender a manutenção da eleição de acordo com a data determinada pelo TRE, ao 

considerar inadmissível a mudança da data para privilegiar os “prefeituráveis”.473  

Assim, o retorno da autonomia a Santos poderia acontecer a qualquer 

momento, posto ser o principal assunto da pauta política no cotidiano da cidade e 

amplamente noticiado pela imprensa local. Desta forma, na visão do diário Cidade 
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de Santos, todos os interessados em concorrer à eleição para prefeito deveriam ter 

se filiado com a antecedência necessária, já que ninguém foi pegado de surpresa 

com o retorno da autonomia. 

Se alguém tem pretensões à militância política, o caminho normal, a via legal 

é uma só: a filiação partidária. Os partidos estão aí, com as atuais 

nomenclaturas, programas e tudo mais, desde 1980. E não foi de última hora 

que se anunciou a restauração da autonomia de Santos. Ela vinha sendo 

prometida pelo presidente João Figueiredo, desde 30 de agosto de 1981, 

quando esteve em Guarujá para inaugurar as instalações do Terminal de 

Containers do Porto, no cais de Conceiçãozinha.474 

 

Por sua vez, a mudança de data da eleição já havia sido cogitada pelo jornal 

A Tribuna, que noticiou as divergências existentes. Para uma ala do governo a 

balança pendia a favor da legalidade, ou seja, pressupunha o respeito à Justiça 

Eleitoral; já para outra, o desejo era o de haver um prazo maior para a ocorrência da 

próxima eleição.475  

Além destas instáveis questões sobre protelar ou realizar de imediato o pleito 

santista, não estava ainda definido se seria permitido haver sublegendas e se as 

coligações partidárias permaneceriam proibidas. Desse modo, informações 

desencontradas deixaram o clima da cidade tenso pela possibilidade de mais um 

golpe da ditadura ser perpetrado contra Santos.  

Uma campanha favorável à manutenção da data foi organizada pelo PMDB, 

pelo PT e também por sindicalistas. A estratégia adotada foi, então, a de distribuir 50 

mil cópias de um “manifesto público” em defesa da eleição marcada para o dia 18 de 

dezembro, distribuição ocorrida nas ruas da cidade.476  

Mesmo assim, em novembro de 1983 – em pleno processo de campanha dos 

candidatos –, a eleição foi adiada para o próximo dia 3 de junho de 1984, conforme 

regia o Decreto presidencial. Todos os candidatos estavam em situação regularizada 

e registrados pela Justiça Eleitoral; isto representara “quase seis meses a mais de 

exaustivo trabalho para a conquista dos eleitores”.477  
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Os fatores que interferiram na mudança de data não estão esclarecidos. Para 

o vice-prefeito eleito no primeiro pleito depois da devolução da autonomia a Santos, 

Esmeraldo Tarquínio Neto, a mudança favoreceu uma das chapas do PMDB 

composta por Oswaldo Justo e por ele, filho do prefeito cassado em 1969, 

Esmeraldo Tarquínio.  

Em sua entrevista, Tarquínio Neto considerou que existem várias 

interpretações para a mudança de data e uma delas diz respeito à interferência do 

governador Franco Montoro para que Oswaldo Justo pudesse disputar a eleição em 

pé de igualdade com outros candidatos, já que a campanha deveria ser feita em 

apenas três meses. No entanto, não conseguiu atribuir a responsabilidade à 

nenhuma situação específica.478  

Por sua vez, o então vereador do PMDB e organizador da Caravana 

Autonomista, Adelino Rodrigues, acredita que tal mudança teve por objetivo mostrar 

que a ditadura ainda mandava no Brasil e que o presidente Figueiredo tinha poder 

de fazer esta alteração a seu bel-prazer, já que não assinou o Decreto de retorno da 

autonomia à cidade, realizada por seu vice, Aureliano Chaves. 

Nesta mesma linha de análise, a obra Sombra sobre Santos, de Ricardo Silva 

e Carlos Alexandrino, avalia que a responsabilidade pelo ocorrido partiu do PDS – 

aliado à ditadura militar – com o intuito de garantir no cargo o prefeito nomeado, 

Paulo Gomes Barbosa. 

O fato provocou a mais profunda revolta em toda a cidade, principalmente nos 

meios políticos. O PMDB de Santos era presidido por Oswaldo Justo e, 

inconformado com o golpe, ingressou em Juízo, por intermédio do advogado 

Écio Lescreck, com ação própria objetivando a manutenção da data das 

eleições, argumentando que as convenções foram realizadas de acordo com 

determinações da Justiça Eleitoral, que aceitara o registro de candidatos. O 

expediente foi remetido ao Tribunal de Justiça que manteve o adiamento. No 

Brasil não se tem notícia de fato semelhante.479  

 

Dessa forma, a hipótese mais provável diz respeito à interferência direta do 

Governo Federal para a mudança de data, certamente para haver mais tempo para 

eleger um candidato alinhado à ditadura militar, dando continuidade ao “legado” 
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deixado na cidade, de estagnação social, política e econômica, frutos da falta de 

democracia existente em todo o País.  

De acordo com as regras da Justiça Eleitoral, cada partido poderia concorrer 

com até três sublegendas. O PMDB lançou a Oswaldo Justo, Rubens Lara e 

Eduardo Castilho.480 O PT saiu com Telma de Souza,481 Nobel Soares482 e Jessé 

Rebello;483 o PDT estava representado por Martinho Ribeiro,484 Danilo Fernandes e 

Jamil Issa;485 o PDS lançou a dois candidatos – Fernando Oliva486 e Ângelo 

Ramos,487 e o PTB não lançou candidato algum, pois “sofria ainda com o desgaste 

causado pelas recentes alianças com o Governo Federal, e apenas o deputado 

federal Gastone Righi parecia ter alguma chance de não fazer feio”.488  

A convenção do PMDB para chegar aos três nomes citados sofreu com o 

excesso de candidatos na disputa pela legenda. Muitos cálculos e composições 

foram feitos para disputar voto a voto a indicação dos representantes do partido.  

Assim, disputaram as vagas: Rubens Lara, Oswaldo Justo, Del Bosco 

Amaral,489 Nélson Fabiano Sobrinho490 e Eduardo Castilho Salvador. Cada um dos 
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indicados contava com apoio de um grupo político e precisava conquistar 20% dos 

81 votos no total, ou seja, 17 votos no mínimo.  

O Diretório tinha poder de voto e foi composto por 35 membros, 30 

delegados, 11 vereadores, quatro deputados e um representante do Departamento 

Jovem. O grupo político ligado ao prefeito Mario Covas tinha dúvida sobre se 

apoiaria a Nélson Fabiano ou a Eduardo Castilho, e detinha 21 votos, ou seja, 

qualquer candidato que fosse o escolhido, automaticamente já era candidato a 

prefeito. Outro grupo ligado a Rubens Lara contava com 16 votos e precisava de 

mais um voto para compor a outra sublegenda; assim, faltava mais uma vaga para 

compor as três legendas do PMDB.491  

A dissidência do PMDB chamada “Pé no chão” contabilizava 20 votos e tinha 

dúvida se apoiaria a Oswaldo Justo ou a Del Bosco Amaral. No entanto, Oswaldo 

Justo já contava com oito votos e precisava do apoio da dissidência para vencer, 

diferentemente de Del Bosco Amaral que possuía dois votos: o seu próprio e mais 

um. Dessa forma, ele desistiu de postular uma vaga e apoiou Oswaldo Justo.  

Enquanto isso, nos demais partidos, mesmo não havendo ainda a mudança 

efetiva da data da eleição: 

[...] a coisa corre muito devagar. Não há praticamente candidatos 

confirmados, pois estão todos eles contando com a alteração da data do 

pleito e a possibilidade de ocorrer filiações partidárias de nomes mais 

expressivos do que os atualmente existentes em seus quadros.492  

 

Mesmo sabendo da possibilidade de mudança de data do pleito, o PMDB 

lançou seus candidatos. Conforme o previsto, a eleição foi cancelada, o que 

favoreceu os demais partidos para procurarem candidatos à altura do favoritismo do 

PMDB.  

Não se pode descartar, a priori, que esta mudança de data possibilitou ao 

candidato Oswaldo Justo – que até então não contava com o apoio de nomes de 
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peso – possibilidade para arquitetar novas estratégias para a conquista efetiva do 

eleitorado santista.  

Isto deixou a disputa entre os candidatos do PMDB ainda mais acirrada para 

tentar desbancar o favoritismo de Rubens Lara, conforme as pesquisas de intenção 

de votos apontavam.  

A eleição seria, assim, decidida entre os candidatos do PMDB. A legenda 1 – 

formada por Rubens Lara e Nélson Fabiano Sobrinho (que disputou uma vaga para 

concorrer à eleição, mas passou a compor na chapa de Lara como vice), contavam 

com o apoio do grupo do prefeito Mario Covas. Este grupo optou por não lançar 

candidato para não correr o risco de perder a eleição, “fato que teria 

desdobramentos políticos consideráveis para o prefeito biônico da capital, 

notadamente com relação à sua disposição em concorrer ao Governo do Estado em 

1986”.493  

A legenda 2 – formada por Oswaldo Justo, tinha como vice o filho do prefeito 

cassado e homônimo do pai, Esmeraldo Tarquínio. Tal parceria tinha força na 

memória dos santistas, pois Tarquínio pai fora impedido de assumir o cargo por ter 

sido cassado pelo AI-5 e Justo, seu vice, optou por não assumir, também. Desse 

modo, naquela ocasião, demonstrou sua profunda insatisfação com a ditadura militar 

que se arvorava a plenos poderes e um respeito muito grande por seu companheiro, 

Esmeraldo Tarquínio.  

Assim, a possibilidade de reparação com o passado se abria e oferecia a 

chance do filho do prefeito cassado assumir como vice, destacando-se que 

Tarquínio Neto, à época, tinha apenas 21 anos de idade. E Oswaldo Justo seria 

então o prefeito, possibilidade grandemente explorada na definição estratégica de 

sua campanha.  

Já a legenda 3 – composta por Eduardo Castilho Salvador e seu vice, Adelino 

Rodrigues, vereadores eleitos pelo PMDB em 1982 e que fizeram parte da 

Comissão pela Autonomia de Santos na Câmara Municipal. O nome de Castilho era 

cogitado, junto com o de Nélson Fabiano, para um dos dois receber o apoio político 

de Covas. No entanto, o prefeito de São Paulo não apoiou nem a um nem a outro, 

mas sim ao candidato que aparentemente tinha mais chances de vencer a eleição: 

no caso, Rubens Lara, conforme já citado e que também contava com o apoio de 
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“Franco Montoro e das lideranças sindicais e do partido”.494 A demora de Mario 

Covas em declarar seu apoio político prejudicou a campanha de Eduardo Castilho, 

sendo considerada por Del Bosco Amaral uma “vileza política” do prefeito Covas, 

tornando a candidatura uma “candidatura de engodo”, com poucas possibilidades de 

vitória.495  

Assim, as legendas 1 e 2 tinham maiores chances na disputa política. Cada 

uma apostava em estratégias diferenciadas de campanha: Lara, além do apoio 

político citado, contava com o apoio de empresários que ajudaram a financiar sua 

candidatura. Por sua vez, Justo – apesar de não ter a mesma estrutura financeira de 

Lara – baseava sua propaganda na imagem de Esmeraldo Tarquínio pai, conforme 

analisado a seguir.  

No total, 11 candidatos disputavam a chance de conquistar a Prefeitura de 

Santos democraticamente – ainda durante a ditadura militar – e no momento em que 

os brasileiros reivindicavam Eleição Direta para Presidente da República: “hoje a 

Prefeitura, amanhã o Palácio do Planalto! Em linha direta, já!”.496 

 

3.3 O sentido do voto: expectativas durante a campanha 

Em 1983, o Colégio Eleitoral de Santos contava com 280 mil pessoas, com 

média de idade de 40 anos e uma parcela jovem significativa, cerca de 90 mil 

pessoas com idades entre 18 e 26 anos.497 Era a primeira vez que estes jovens 

votariam e escolheriam o prefeito da sua cidade. Alguns já haviam tido a experiência 

de escolher o vereador e o governador do Estado, em 1982.  

No entanto, a falta de engajamento dos jovens na vida política de Santos foi 

destacada pelo jornal Cidade de Santos. Através de uma série de entrevistas 

realizadas com os jovens na praia, a ideia foi mostrar o descomprometimento com a 

política e o desejo por melhorias apenas na infraestrutura da cidade para o lazer 

pessoal e para receber os turistas. 
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– Olha meu, eu queria mesmo é que ele (futuro prefeito) arrumasse as barras 

de ginástica das praias, que estão em petição de miséria e me descolasse um 

emprego público, porque eu estou desempregado e isso é uma barra. Sei que 

vai haver eleição aí logo mais e que está uma confusão com a data. Mas não 

me ligo muito em política não. (Edson, 25 anos) 

– Já que estamos na praia seria bom que o próximo prefeito desse um jeito 

de arrumar umas passarelas aí, pro pessoal correr, andar de bicicleta, mexer 

o corpo um pouco que tá precisando. [não identificado] 

– Movimentar mais shows na praia, botar o som pra rolar no verão. A concha 

acústica aí até que está legal aos domingos, mas precisa ampliar a coisa pra 

agitar mais o pedaço. Claro que é muito importante dar um trato no pessoal 

da periferia. (Álvaro, 25 anos)498 

 

Para corroborar a ideia preconcebida de que os jovens não estavam 

interessados na política, o jornal fez as entrevistas em uma praia santista, ao invés 

de buscar outros espaços públicos para ouvir opiniões heterogêneas. 

A mesma ideia de fazer entrevistas para saber a opinião dos moradores com 

relação ao pleito e suas expectativas foi utilizada pelo jornal A Tribuna, em outra 

ocasião, quando a autonomia tinha acabado de sair. 

Agora vamos escolher um prefeito que se aproxime mais do povo, dizia o 

carroceiro Juarez da Silva [...] Quando indagado sobre quem seria o 

candidato, abriu um sorriso que expôs a gengiva desdentada e declarou 

simplesmente: É difícil.  

Tem que mudar mesmo, enfatizou o balconista Júlio Ferreira da Silva [...] 

Chegou uma carta lá dizendo que todo mundo vai ser obrigado a fazer 

passeio. Só que o passeio ao redor do Horto Municipal tá cheio de buracos e 

de lixo. A Prefeitura devia ver aquilo primeiro [...] 499 

 

Um grupo mais diversificado de formadores de opinião, diferentemente do 

jornal Cidade de Santos, foi procurado pelo jornal A Tribuna. No entanto, nota-se 

que ambos tiveram como objetivo mostrar o despreparo da população com relação à 

eleição que se aproximava, pouco preocupada com a política e querendo apenas 
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solucionar os problemas do cotidiano, seja em relação aos buracos nas ruas, a 

necessidade de organização de shows populares na praia ou a possibilidade de 

arranjar um emprego público.  

Para atrair votos, cada agremiação política usou a imagem das suas 

principais lideranças e apoiadores para conquistar o eleitor. O PT levou a Santos, 

Luiz Inácio Lula da Silva – então presidente do partido e o educador Paulo Freire; o 

PDT, o seu fundador Leonel Brizola, que veio acompanhado pela Estação Primeira 

de Mangueira, escola de samba carioca; o PMDB trouxe Ulysses Guimarães, 

presidente do partido e o prefeito de São Paulo Mario Covas, junto ao governador do 

Estado, Franco Montoro.500  

No dia 3 de junho de 1984, fora do calendário eleitoral, os santistas decidiriam 

quem seria o novo prefeito da cidade. Era um domingo de sol e os militantes 

tentavam conquistar os votos dos indecisos, fazendo “boca de urna”.  

Os gastos com a propaganda eleitoral foram destacados pelo jornal Cidade 

de Santos, comprovados pela enxurrada de “panfletos [que] cobriram as calçadas, 

as ruas – em muitos bairros, até os locais de votação”.501  

A estratégia de campanha de Oswaldo Justo foi relembrada por seu vice, 

Esmeraldo Tarquínio Neto, que durante a entrevista relatou uma ideia de sua mãe 

para não perder mais tempo na conquista por votos. 

[...] minha mãe teve uma ideia de fazer uma coisa na campanha, aqueles 

coletes de identificação, de fazer uns coletes com bolso para colocar 

propaganda. Na verdade, porque ela achava que quem estava ajudando no 

dia da “boca de urna”, não podia ficar com a mão ocupada o tempo inteiro e 

tinha que ter um lugar para guardar, não vai até o carro para pegar material.   

A campanha mandou fazer centenas daqueles. De repente, a cidade estava 

coalhada de coletes amarelos, aquilo foi uma peça de marketing político.502 

 

No total, 222.469 pessoas compareceram às urnas. Desse montante, 10.654 

foram votos brancos e 6.736, nulos. Oswaldo Justo, mesmo não liderando as 

pesquisas de intenção de voto, venceu a eleição e tornou-se o primeiro prefeito 
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eleito após a conquista da autonomia em Santos. Tudo indicava a vitória de Rubens 

Lara, que liderava as pesquisas de intenção de votos. No entanto, a estratégia de 

Oswaldo Justo foi determinante naquele momento.  

A campanha de Lara tinha recursos suficientes para conseguir sustentar a 

vantagem que possuía. Era proibido, segundo o jornalista Lane Valiengo, publicar 

pesquisas 30 dias antes da eleição, e foi justamente nesse curto espaço de tempo 

que Oswaldo Justo conseguiu virar o jogo a seu favor.503  

Justo se aproveitou do reconhecido excesso de gastos da campanha de Lara 

para mostrar que ele, diferente do seu opositor, era um candidato humilde, disposto 

a solucionar os problemas da cidade. Ele contou, para reforçar esta imagem, com o 

deputado Gastone Righi que relembrou este momento: 

Eu (Gastone Righi) fiz um pronunciamento muito duro contra o Lara, porque 

todos os empresários jogaram dinheiro nele e ele comprou todos os outdoors 

da Cidade. Em todos os lugares tinha a foto do Lara. Eu fui pro pau. E esse 

negócio de campanha milionária pegou. E o Justo que não era burro 

aproveitou e veio com o papo que andava de sandália, era o franciscano que 

pedia o voto.504 

 

Enquanto a campanha de Lara era considerada “milionária” de acordo com 

Righi, Oswaldo Justo “sempre sóbrio e discreto, percorreu a cidade de paletó e 

fumando com piteira, para desespero de seus assessores.”505  

Esmeraldo Tarquínio Neto destacou que Justo fazia questão de ter um 

contato direto com o eleitor, sem intermediários, era um “político à moda antiga”. 

Mesmo fazendo sua campanha desta forma, Tarquínio acredita que Justo conseguiu 

vencer a eleição porque era um estrategista – mas não era popular. Por isso, ele 

entende que a memória de Tarquínio pai veio fortalecer a sua campanha, levando-o 

à vitória nas urnas.  

[...] ele estabeleceu a campanha dentro desses parâmetros: “eu tenho que 

tratar disso diretamente com o eleitor, eu não tenho intermediário”, 

diferentemente de outras campanhas, naquele momento. [...] Onde era 

importante ir, onde as pessoas estavam e queriam ouvir e, aí sim, entra a 
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imagem do Esmeraldo Tarquínio. Por que o Justo era um estrategista, mas 

não era popular, mas o nome do Esmeraldo Tarquínio gerava popularidade e 

ele sabia disso.506   

 

Nesta perspectiva, Justo endurecera o seu discurso, apoiando-se na memória 

do prefeito cassado Esmeraldo Tarquínio.  

No entanto, o jornalista Lane Valiengo entendeu que o principal trunfo da 

campanha de Justo foi mostrar para o eleitorado que Lara estava rico com a 

campanha, “que tinha comprado uma mansão”,507 além de difamações envolvendo 

sua vida pessoal. Por sua vez, para Esmeraldo Tarquínio, candidato a vice-prefeito, 

o diferencial de Justo fora o de usar a memória de seu pai, embora ele tivesse sido 

um “sujeito muito astuto, ele foi construindo uma estratégia, foi alterando essa 

estratégia no meio do caminho e foi adequando essa estratégia à realidade daquele 

momento”.508  

A tabela a seguir mostra a quantidade de votos que os 11 candidatos 

conseguiram obter: 

 

Candidatos Votação  % 

Oswaldo Justo (PMDB) 78.413 35,24 

Rubens Lara (PMDB) 54.049 24,29 

Telma de Souza (PT) 34.252 15,39 

Eduardo Castilho (PMDB) 9.351 4,18 

Nobel Soares (PT) 6.631 2,98 

Jessé Rebello (PT) 6.456 2,90 

Martinho Ribeiro (PDT) 4.886 2,19 

Fernando Oliva (PDS) 4.725 2,12 

Danilo Fernandes (PDT) 2.545 1,14 

Ângelo Ramos (PDS) 1.894 0,85 

Jamil Issa (PDT) 1.877 0,84 

Votos em branco 10.654 4,78 

Votos nulos 6.736 3,02 

Total 222.469  

 

                                                           
506

 TARQUÍNIO NETO. Entrevista, 7 mar. 2013. 
507

 VALIENGO. Entrevista, 6 mar. 2013. 
508

 TARQUÍNIO NETO. Entrevista, 7 mar. 2013. 

Fonte: Jornal A Tribuna, 4 jun. 1984. p. 1 

 



162 

 

 

Nota-se que o partido mais votado neste pleito foi o PMDB, o antigo MDB, 

que naquele momento representava a oposição consentida à ditadura militar. Em 

Santos, ele foi o idealizador da Caravana Autonomista que levou os moradores da 

cidade para acompanhar a votação do Projeto de Lei sobre a devolução da 

autonomia, que ocorreu em Brasília.  

Em segundo lugar veio o PT, partido recém-formado, mas que conquistara 

parcela significativa do eleitorado santista. Sua principal liderança era Telma de 

Souza, eleita vereadora pela primeira vez em 1982 e que assumiu a Prefeitura após 

o mandato de Oswaldo Justo, tornando-se a primeira e única mulher – até o 

presente momento – a ocupar este posto em Santos. Após o término de seu 

mandato (1989-1992), o PT conseguiu eleger Davi Capistrano (1993-1996).509  

Deve-se ressaltar que o PT conseguiu espaço em Santos. Em 1982, quando 

disputou a primeira eleição na cidade para vereador, conseguiu eleger apenas dois 

representantes, conforme visto no item 1.6. Já no pleito de 1984 para prefeito, o PT 

teve um resultado satisfatório, considerando-se que era um partido recém-criado e 

que ficou em segundo lugar, atrás apenas do PMDB. Sua principal representante, 

Telma de Souza, ficou em terceiro lugar. Deve-se considerar, também, que o PTB 

não participou da eleição e os outros dois partidos – PDT e PDS – não 

apresentavam, naquele momento, representatividade na cidade. Por isso, pelas 

circunstâncias do pleito, o PT conseguiu tal posição.  

O terceiro partido mais votado foi o PDT que, pela primeira vez, participava de 

um pleito em Santos. Por não possuir tradição na cidade, não obteve uma 

expressiva votação, mas, mesmo sendo um partido novo conseguiu superar o PDS 

que ficou em último lugar, único partido a lançar dois candidatos, obtendo 

inexpressiva quantidade de votos. Isso era facilmente compreensível, tendo em vista 

que o partido significava o “velho”, o conservadorismo político rançoso e a ditadura 

militar, responsável pela falta de autonomia na cidade. O candidato Fernando Oliva 
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conseguiu alavancar a quantidade de votos dada ao partido, tendo em vista sua 

trajetória política na cidade e elegeu-se vereador por diversas vezes.  

De madrugada, às 2h29, o resultado foi oficializado pelo juiz José Ricardo 

Tremura. A vitória de Oswaldo Justo representou um recomeço para a cidade e foi 

recebida com surpresa, considerando-se a discrepância de votos recebidos a mais 

em comparação com Rubens Lara, também do PMDB. Esperava-se um equilíbrio 

maior entre os dois candidatos. 

Do lado dos que apoiavam Lara, houve muito choro, com a maioria não 

conseguindo entender a razão da reversão das expectativas e, muito menos, 

a incrível diferença entre os dois candidatos. Em terceiro lugar ficou Telma de 

Souza do PT, com 34.252 votos.510 

 

A imprensa estampou nas Primeiras Páginas do dia 4 de junho de 1984, nos 

jornais A Tribuna e Cidade de Santos, às seguintes manchetes: “JUSTO, O 

PREFEITO” e “Justo na cabeça”, respectivamente, e demonstravam o apoio dado ao 

novo prefeito.  

Para o jornal Cidade de Santos, “o santista foi às urnas, votou 

conscientemente e reafirmou o resultado de 15 anos atrás”,511 ou seja, uma 

reparação história pela cassação de Esmeraldo Tarquínio.  

Por sua vez, o jornal A Tribuna não se referiu ao episódio da cassação de 

Tarquínio, mas destacou que “o PDS e PTB torciam fervorosamente por Justo” e 

focou a notícia da vitória em pequenos detalhes, como o horário que saiu o resultado 

e o passo a passo de Justo ao partir para a comemoração. Ao final do texto de capa, 

A Tribuna afirmou que “para completar o histórico dia, o prefeito Paulo Barbosa 

anunciou que quer tornar-se prefeito eleito em 1988”.512 Esta informação, transmitida 

pelo jornal e tendo em vista os festejos que então ocorriam pelo retorno da 

democracia à cidade, denota, possivelmente, um fino tom de ironia, uma crítica ao 

desejo de Paulo Gomes Barbosa em querer ser prefeito eleito no futuro.  

A torcida do PDS e PTB por Justo estava relacionada à sua “posição 

moderada”, um “conciliador”, se comparado a Rubens Lara ou aos candidatos do 
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PT. Percebida talvez pela postura mais radical deles em relação à ditadura militar. 

Em seu comício de inauguração, por exemplo, Lara defendeu que “o instante é de 

unidade e de colocar um ponto final no avanço do capital internacional. É hora da 

moratória para que possamos resolver nossos problemas”.513  

Quando Justo foi eleito, seu discurso referiu-se à reconquista da liberdade, 

associando a ideia de que a cidade de Santos fora castigada pela ditadura. 

Justamente a cidade que “libertou o Brasil e ajudou a libertar os escravos agora é, 

uma vez mais, livre”.514 Novamente, o passado combativo e pioneiro de Santos foi 

relembrado. No caso, por ter sido a primeira cidade a reconhecer a liberdade dos 

escravos – antes mesmo da assinatura da Lei Áurea, em 1888. Tal associação já 

havia sido aventada anteriormente quando a cidade de Santos tentava reconquistar 

sua autonomia e evocava seu passado combativo, observado nas falas dos 

vereadores e pela imprensa local.  

A posse de Oswaldo Justo e Esmeraldo Tarquínio Neto ocorreu no dia 9 de 

julho de 1984. Tal data, associada ao Movimento Constitucionalista de 1932 que 

representou a insatisfação dos paulistas com o governo autoritário – e personalista –

de Vargas, certamente foi escolhida para mostrar a vitória da cidade de Santos 

contra os ditames da ditadura militar que ainda governava o Brasil.  

Cerca de três mil pessoas concentravam-se na Praça Mauá, onde fica a sede 

da Prefeitura, para acompanhar a posse do novo prefeito e do vice. Durante a 

sessão solene no salão nobre da Prefeitura, Paulo Gomes Barbosa foi vaiado 

quando assinava o termo de transmissão do cargo, o que fez “os assessores e 

amigos de Barbosa bater palmas com mais vigor”,515 não acontecendo o mesmo 

apupo quando chegou o momento de Justo, que foi muito aplaudido.  

Oswaldo Justo não fez promessas de campanha por não ter dimensão da 

situação em que iria encontrar a prefeitura santista. Novamente reafirmou a mesma 

ideia em sua posse: 

Preguei para que se varressem das campanhas políticas as promessas e 

preguei, também, a volta do discernimento, rejeitando promessas que, ao 

final, levam ao descrédito e à frustração. 
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Acredito que tenha sido ouvido, e assim chego à Prefeitura, sem promessas e 

sem programas.516 

Aliás, caso fizesse promessas, estas não seriam cumpridas. Justo tinha um 

desafio pela frente que era comandar a cidade que estava em uma situação 

econômica crítica, tendo em vista que não “havia nenhum dinheiro em caixa [...]”.517 

Quando terminou a cerimônia de posse, Oswaldo Justo foi ao gabinete do 

prefeito para cumprimentar os convidados, inclusive lá encontrando o vice-

governador Orestes Quércia – do PMDB – que representava o governador Franco 

Montoro, que não compareceu a posse de Justo, estrategicamente, para não 

enfrentar os protestos com relação ao aumento do pedágio na rodovia que dá 

acesso a Santos e também em razão da violência empregada pela Polícia Militar na 

Vila Socó e em São Vicente, em fatos ocorridos e ainda bastante próximos.518  

Em 24 de fevereiro de 1984, os moradores da Vila Socó519 viviam em 

barracos de palafitas em uma área de mangue que foi atingida por um incêndio 

causado pelo vazamento de um duto de gasolina da Petrobras, da Refinaria Artur 

Bernardes, que passava por baixo do terreno em que ficava instalada aquela 

comunidade, “jorrando 700 litros de gasolina que se alastraram por toda área 

alagada”.520 Não há uma estimativa exata de mortes na tragédia, mas o número 

aproximado foi de 93 mortos e mais de quatro mil feridos. O jornal Cidade de Santos 

informou, naquela ocasião, que havia sido “de tal porte a tragédia de Cubatão que 

um oficial bombeiro desabafou: ‘A situação é tão grave e o fogo foi tão rápido, que 

nos tornamos impotentes para poder combatê-lo’”.521  
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Os protestos contra Franco Montoro também dizem respeito à outra tragédia 

ocorrida, quando no dia 21 de junho do mesmo ano os moradores da Vila Socó 

sofreram abusos da força policial por reivindicarem condições dignas de moradia, 

para si e suas famílias. O deputado estadual Expedito Soares, do PT, afirmou que 

os militantes do seu partido foram massacrados e sofreram perseguições, entrando 

com pedido junto ao secretário de Segurança para que os culpados pela truculência 

policial fossem apontados e punidos. 

Eu e o companheiro Eduardo Jorge estivemos em Cubatão na oportunidade, 

[e] aqui denunciamos um grande massacre aos moradores da Vila Socó e 

Vila São José enfim, a comunhão [sic] de Cubatão foi massacrada pelo 

comando da Polícia Militar na Baixada Santista, comandada pelo Sr. Renato 

Nogueira Guimarães, extremamente irresponsável, e que depois divulgava 

um relatório a grande imprensa contendo claramente perseguições a 

vereadores e militantes do Partido dos Trabalhadores.  

Mais uma vez o governo do Estado deixou de merecer a CONFLAN dos 

trabalhadores; mais uma vez o governo do Estado chegou atrasado; mais 

uma vez fez valer o “Cassete Democrático”, assim como é dito popularmente 

entre os trabalhadores.522 

Diante deste clima de revolta, a saída de Paulo Gomes Barbosa foi 

conturbada. O ex-prefeito deixou a sede da municipalidade, hostilizado pelas 

pessoas que estavam concentradas na Praça Mauá à espera do aceno de Justo e 

de Tarquínio Neto, na sacada da Prefeitura. Diante da ausência do governador 

Montoro, todas as atenções estavam concentradas no ex-prefeito nomeado Paulo 

Gomes Barbosa. 

Eram quase 13 horas quando Barbosa saiu da Prefeitura, acompanhado da 

maioria de seus ex-auxiliares, e começou a descer as escadarias para entrar 

no carro que o esperava na rua. Mesmo com a proteção de um cordão de 

isolamento de policiais militares, o ex-prefeito foi cercado por numeroso grupo 

de manifestantes, que permaneceram na Praça Mauá desde o início da 

manhã. 

[...] O chefe do cerimonial de Barbosa, Antônio Nascimento, também quase 

recebeu um ovo, que caiu num ramalhete de rosas que ele carregava. 

Cercado pelo povo, tenso e nervoso, Barbosa entrou no carro com muita 

dificuldade, ouvindo coros ofensivos e até impublicáveis.523 
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Tais ofensas “impublicáveis”, citadas pelo jornal A Tribuna, foram publicadas 

pelo jornal Cidade de Santos que cobriu a posse de Justo. 

Mesmo escapando dos ovos, Paulo Barbosa não fugiu das vaias, apupos e 

palavras de ordem, por sinal as mais variadas. Entre elas, coisas como: “fora 

ladrão”; “1,2,3, Barbosa no xadrez”; “acabou a mamata”; “fora Barbosinha”; 

“fora malufista”; “fora vigarista”; “larga essa rapadura”; “fora fascista”; “chora 

Barbosinha, Barbosinha, chora, chegou a tua hora”; “fora corrupto”; “fora filho 

da ditadura”.524
 

 

As posturas dos dois jornais em relação à cobertura do evento de posse de 

Justo são claras e distintas. O jornal A Tribuna relatou o ocorrido e a ação dos 

manifestantes, mas censurou as palavras de ordem contra o prefeito, enquanto o 

jornal Cidade de Santos divulgou os gritos de liberdade desses moradores que por 

anos foram silenciados pelos ditadores no poder. O manifesto não era propriamente 

contra o prefeito, mas contra o que ele representava para a cidade, a lembrança de 

que a ditadura ainda estava presente.  

No entanto, para o jornalista Luiz Dias Guimarães, o prefeito Paulo Gomes 

Barbosa desejava a volta da autonomia política, apesar da imprensa na época e boa 

parte dos vereadores defenderem justamente o contrário, conforme analisado por 

esta dissertação. 

[...] pelo fato do Paulo Barbosa ser prefeito nomeado sempre ficou assim 

aquela coisa de: “ah! Prefeito nomeado, prefeito nomeado”... Mas, na 

verdade, ele contribuiu nesse processo para que houvesse a autonomia. Isso 

quem conta é o Gastone Righi. 

[...] 

Me impressionou [sic] recentemente um depoimento do Gastone Righi, onde 

ele descreve essa cena lá em Brasília. Ele fala até o nome dos generais que 

estavam na sala, onde o Paulo Gomes Barbosa falou para eles que, se eles 

não dessem a autonomia para Santos, a cidade ia parar e era o principal 

porto do país.525 
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Deve-se destacar que, de todos os entrevistados, Guimarães foi o único a 

defender Paulo Barbosa – o prefeito nomeado – das acusações de conspirar contra 

o retorno da autonomia para tentar permanecer no cargo.  

Ao final da solenidade de posse, os alvos de protestos foram os militares que 

compareceram: o comandante da Artilharia Divisionária/2, o general Carlos Aníbal 

Pacheco, o capitão dos Portos do Estado de São Paulo, capitão Sérgio Ribeiro 

Vasconcelos e o comandante da Base Aérea, coronel José dos Santos Sobrinho.526 

Rostos fechados, fisionomias contraídas, os militares estavam visivelmente 

contrariados com a inesperada manifestação pelas eleições diretas de que 

foram alvo ao deixar a prefeitura. Não houve comentários, mas é fora de 

dúvida que por momentos houve temor de que algum incidente ocorresse.527 

 

Dessa forma, Santos conquistou o direito de eleger seu chefe do Executivo e 

a reivindicação popular por uma campanha de “Diretas Já” na cidade foi alcançada, 

algo inédito na História do Brasil que, simultaneamente, também passava por uma 

imensa mobilização popular para eleger democraticamente o Presidente da 

República. 

As Diretas Já do Brasil e as “Diretas Já” de Santos mostraram a insatisfação 

da população com a ditadura militar e o desejo de reconquistar a liberdade política 

rapidamente, situação demonstrada por diversas manifestações populares e por sua 

capacidade de organização em prol de um bem comum à coletividade: o direito de 

escolha e opção, política e social, direito inalienável e que foi obliterado durante 

muito tempo pelos militares que usurparam o poder no Brasil e tolheram todas as 

liberdades durante 21 anos de ditadura. 
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Considerações finais 

 

A cidade de Santos, ao longo de sua história, sofreu com a intervenção de 

governos federais, particularmente os que se compuseram como ditaduras, militares 

ou civis. A dinâmica do Porto, espaço de circulação de trabalhadores que no seu 

cotidiano organizaram a diversas greves – muitas em solidariedade também a outras 

categorias –, marcaram a história da cidade que recebeu adjetivos que a 

identificavam como “Porto Vermelho” e “Moscouzinha Brasileira”. Na perspectiva de 

tais governos, o forte potencial econômico e a condição estratégica do Porto para a 

defesa do país poderiam ser comprometidos com tais mobilizações sociais e, por 

conta disso, a repressão tornou-se parte do cotidiano da cidade.  

Mas não era suficiente coagir ou reprimir os trabalhadores, e os bonapartistas 

consideraram também ser necessário assegurar o controle sobre toda a cidade para 

impedir que sua população participasse da política e, assim, se mantivesse alheia a 

seus interesses e sobre o que dissesse respeito à ordem pública. Para tanto, a 

primeira medida destes governos de força foi, sistematicamente, tirar a autonomia 

da população de eleger a seus representantes, impedindo-a assim de votar nos 

pleitos eleitorais. 

Desse modo, o direito de votar e protagonizar a escolha de seus prefeitos foi 

sistematicamente negado aos santistas por diversas vezes, a partir da posse de 

Getúlio Vargas em 1930. As nomeações cabiam ao Governo do Estado, à Câmara 

Municipal ou diretamente ao Presidente da República. As Constituições Brasileiras 

sempre abriram exceções para que alguns municípios não tivessem tal autonomia, 

por serem consideradas “áreas de Segurança Nacional”.  

Esta dissertação analisou a última intervenção federal que retirou da 

população sua autonomia de escolher a seus próprios representantes, ocorrida em 

1969 quando o prefeito eleito Esmeraldo Tarquínio Filho teve seus direitos políticos 

cassados pelo Ato Institucional Nº 5 (AI-5). As alegações de que Tarquínio era 

comunista – como todos com o pensamento contrário ao Governo instituído eram 

então considerados – foi determinante para que decretassem o fim da sua atuação 

política por uma década. Logo em seguida, deixaram mais claro que o problema não 

era apenas a postura do recém-eleito prefeito, mas sim de toda a cidade, pois logo 
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depois Santos foi enquadrada como área de Segurança Nacional, em função de sua 

posição geográfica e relevância de seu Porto.  

A partir daí, a ditadura militar interviu fortemente em Santos com o objetivo de 

minar sua identidade marcada pela combatividade que sempre manifestara em 

vários momentos históricos de sua trajetória, em defesa dos direitos do trabalho ou 

do voto. Como exemplo a ser destacado, o que ocorreu em 1947 quando da votação 

de vereadores para a Câmara Municipal, onde os candidatos eleitos e 

assumidamente comunistas foram majoritários, resultando em sua cassação antes 

mesmo da posse.  

Ou ao escolherem Esmeraldo Tarquínio Filho para prefeito em 1968, embora 

este manifestasse claramente uma postura de oposição à ditadura militar. Durante 

este período (1969-1983), a cidade teve quatro prefeitos nomeados e o último deles, 

Paulo Gomes Barbosa, que já sofrera fortes críticas da imprensa local, através dos 

jornais de maior circulação: A Tribuna e Cidade de Santos, o que se coadunava com 

o clima de pressão exercida pelo retorno da democracia ao país, durante a década 

de 1980. Dessa forma, tais jornais estavam em consonância com o expresso desejo 

e embora assumissem posturas distintas não poderiam, naquele momento, defender 

a ditadura militar – que embora não estivesse mais com o mesmo vigor –, ainda 

assim colocaria aos veículos de imprensa em  risco de perder seus leitores ou a 

sofrer sanções punitivas.  

Naquele tenso clima vigente no país, em Santos os vereadores eleitos (1982) 

assumiram a bandeira da autonomia, pois significava o retorno das Eleições Diretas 

e todos os partidos já existentes estavam interessados em conquistar espaço 

político para lançar a seus próprios candidatos. É neste contexto que, no âmbito 

federal, o PTB e o PDS se articularam e inseriram na Câmara dos Deputados um 

Projeto de Lei de autoria de Gastone Righi, deputado federal do PTB, pelo retorno 

da autonomia política aprovada por unanimidade em abril de 1983.  

Confiante em sua força nacional e duvidando que o projeto de Righi fosse 

aprovado, o PMDB passou a defender a nomeação de um prefeito extraído de seus 

próprios quadros. A repercussão de tais acontecimentos no município santista pode 

ser observada através da leitura das Atas da Câmara que põem em evidência as 

divergências partidárias ali registradas. Nelas destaca-se que a postura do PMDB 

lhe valeu, por seus opositores, a alcunha de “traidor” da autonomia, o que foi 

amplamente divulgado pela mídia.  
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Paralelamente, o projeto de Righi – conforme previa o PMDB – emperrou no 

Senado e não foi votado em duas plenárias, por falta de quórum. Inclusive, nesta 

última votação ocorrida no dia 2 de agosto de 1983 foi acompanhada diretamente 

por vários santistas que, liderados pelo próprio PMDB municipal, organizaram uma 

caravana composta por 180 pessoas que se dirigiram até Brasília de ônibus, 

partindo de Santos no dia 31 de julho de 1983.  

As lembranças da viagem em questão foram expressas por algumas dessas 

pessoas, envolvidas direta ou indiretamente com a chamada Caravana Autonomista, 

cujos depoimentos demonstram que quase todos os participantes tinham como 

referência a um dos líderes do movimento ao vereador Adelino Rodrigues, mais 

tarde considerado como “guardião desta memória”. 

Ao demonstrar a excessiva concentração de poder e o domínio do Executivo 

sobre as outras instâncias do Governo Federal, o presidente em exercício Aureliano 

Chaves simplesmente “decretou o retorno da autonomia” a 2 agosto de 1983, à 

revelia da omissão do Senado, indicando que o início da mesma somente ocorreria 

por ocasião da posse do novo prefeito, em eleição vindoura.  

Tal atitude pode ser vista como uma tentativa de desmobilizar a sociedade 

municipal que começava a despertar para as suas possibilidades de lutas. Ou seja, 

liberou, mas sem perder o controle da situação. Pode-se afirmar tal constatação 

dada a pressão popular que se avolumava na cidade para viabilizar a viagem da 

Caravana Autonomista, como os “pedágios” criados nas ruas de Santos com o 

intuito de arrecadar, em dinheiro, verba suficiente para custear a viagem para 

Brasília, com a participação eufórica da população que transformava a iniciativa em 

uma verdadeira festa cidadã. Festejos que rumavam para o retorno da 

solidariedade, que buscava reativar a sensação de pertencimento e de articulação 

por algo vinculado à ordem pública, notadamente o grande temor dos ditadores de 

plantão.  

Corria o ano de 1983 e neste mesmo ano Santos conseguiu recuperar seu 

direito de cidadania, adiantando-se aos demais municípios brasileiros, para os quais 

esta condição só seria conquistada dois anos mais tarde, em 1985. A particularidade 

de Santos foi justamente a de ser a única cidade que conquistou sua autonomia 

ainda durante a ditadura militar. 

Os jornais locais manifestaram-se sobre o modo como se deu a reconquista 

da autonomia e expressaram suas divergências de opinião. Enquanto o diário 
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Cidade de Santos criticava a postura do Governo Federal em conceder a autonomia 

por modo similar como fora perdida, ou seja, através de um decreto, A Tribuna 

alertava os santistas para que aprendessem com os erros do passado e que 

moderassem suas manifestações políticas, evitando assim mais uma possível 

intervenção na cidade. Mesmo que em conhecida defesa da autonomia, o jornal não 

perdia o conservadorismo, marca editorial de sua trajetória.  

Para os integrantes da Caravana, conforme rememorado em seus 

depoimentos, àquela ocasião foi considerada por todos como uma grande festa. 

Esta constatação não desqualifica a função social que a Caravana desempenhou 

naquele momento – ainda que a organização da mesma não tenha partido dos 

moradores, mas de lideranças políticas que captaram o clima da cidade em defesa 

da autonomia. Ao se recuperar o pensamento do historiador britânico marxista 

George Rudé, anteriormente citado por esta dissertação, pode-se perguntar: “até 

que ponto é a multidão representativa dos grupos sociais de onde vêm suas partes 

componentes?” 528 

Não se pode generalizar que havia unanimidade sobre a volta da autonomia, 

mas, pelos relatos, nota-se que os moradores estavam empolgados em ter este 

direito restituído, além de considerarem que a falta de autonomia refletia diretamente 

em suas vidas. Atribuíam, por exemplo, a estagnação econômica da cidade à 

impunidade e/ou imobilismo dos prefeitos nomeados.  A ampla participação popular 

por ocasião do primeiro pleito na cidade – após a conquista da autonomia – 

expressa de maneira bem positiva o afã por voltar a participar deste direito básico de 

cidadania. 

As comparações entre as campanhas pelas “Diretas já” santista com as 

Diretas já realizadas por todo o Brasil e que propunham, entre outras bandeiras, o 

retorno imediato das eleições para Presidente da República, integram o mesmo 

movimento cuja expressão política e social nascia em Santos e por todo o País, a 

partir das manifestações dispersas e diversas que emergiam, quase que 

concomitantemente, pelo fim da ditadura militar.  

A mobilização santista, cujos integrantes da Caravana se fizeram ouvir em 

Brasília, ocorre no mesmo momento em que os que se colocaram como líderes do 

povo brasileiro negociavam – nos bastidores do poder – a “transição transada” entre 
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os partidos, para que o futuro presidente fosse escolhido indiretamente, como de 

fato aconteceu, e acabasse por transformar o movimento das Diretas Já como o dito 

irônico criado naquele momento pelo cartunista Henfil: “a Diretas Já... já era”.  

Os moradores santistas se sentiram orgulhosos por terem participado da 

Caravana, certamente como os participantes das Diretas Já se sentiram sujeitos 

ativos da História. Novamente remete-se a Rudé, que lançou a questão: “[...] 

devemos julgar a importância da multidão na história exclusivamente em termos de 

seus êxitos e fracassos?” 529 

A eleição em Santos ocorreu fora do calendário eleitoral. Houve uma 

mudança de data do pleito de dezembro de 1983 para junho de 1984, possivelmente 

mais um golpe urdido pela ditadura militar para tentar barrar e impedir a força da 

pressão popular. No entanto, realizado o pleito, Oswaldo Justo (do PMDB), agora na 

condição de oposição, venceu a eleição e curiosamente seus adversários não eram 

os candidatos de outros partidos, mas do próprio PMDB, que lançou outras duas 

sublegendas: a de Rubens Lara e Eduardo Castilho. 

A estratégia utilizada por Justo foi a de, por um lado, consolidar sua 

legitimidade diante do eleitorado, chamando para ser o seu vice o filho do prefeito 

cassado que carrega o mesmo nome do pai, Esmeraldo Tarquínio. Por outro lado, 

acusou seu principal adversário, Rubens Lara, de ter enriquecido com a campanha, 

além de lançar boatos sobre sua vida pessoal.  

Foi nesta condição que Justo tornou-se o primeiro prefeito da cidade, após 15 

anos sem autonomia. O prefeito nomeado Paulo Gomes Barbosa foi hostilizado pela 

população que se dirigiu à Praça Mauá (sede da Prefeitura) para acompanhar a 

posse de Justo. Pode-se entender que as ofensas dirigidas a ele foram, de fato, para 

a ditadura militar que deixou marcas negativas na cidade de Santos.  

De 1984 até hoje, Santos vive seu maior período de autonomia política. 

Infelizmente, a cidade desconhece seu passado de lutas que envolvem o retorno da 

autonomia, por exemplo, daí a importância de tornar conhecida parte desta história. 

A volta da Caravana Autonomista a Santos, no dia 3 de agosto de 1983, vitoriosa no 

seu propósito deveria ser comemorada como uma data de transformação política 

para a cidade.  
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Oliveira (Brasil, 2010). 

Primárias (Primary). Direção: Robert Drew (USA, 1960). 

Sob a Névoa da Guerra: Onze Lições da Vida de Robert S. McNamara (The Fog of 

War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara). Direção: Errol Morris 

(USA, 2003). 

Tanga – Deu no New York Times?. Direção: Henfil (Brasil, 1988). 

Três irmãos de sangue. Direção: Ângela Patrícia Reiniger (Brasil, 2006). 

Vlado: 30 anos depois. Direção: João Batista de Andrade (Brasil, 2005). 

Zuzu Angel. Direção: Sérgio Rezende (Brasil, 2006).  
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