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Trabalhadores, política e cidadania operária na   

Bahia no contexto de transição democrática (1945-1947). 

Edinaldo Antonio Oliveira Souza 

 

Na Bahia, assim como noutros importantes estados brasileiros, o contexto do final da 

Segunda Guerra Mundial foi marcado pela retomada do processo de   

organização e de mobilização coletiva dos trabalhadores urbanos na luta por espaço de 

participação política e por direitos trabalhistas, após o  duro golpe sofrido em represália 

ao levante aliancista de 1935 e, sobretudo,   

durante a vigência da ditadura do Estado Novo. 

Sobretudo a partir de 1945, quando era cada vez mais evidente o esgotamento da 

ditadura estadonovista e estavam em curso as marchas e contramarchas do   

processo de democratização, diferentes categorias operárias se mobilizaram em 

campanhas pela liberdade e autonomia sindical, pela formação de alianças  

intersindicais, por aumento de salários, pela materialização e   

revisão da legislação trabalhista, pelo direito à moradia, contra os desmandos patronais, 

as precárias condições de vida e de trabalho e a  carestia. Isto, ao mesmo tempo em que 

se envolviam nas principais questões   

que agitavam a "grande política". 

Este estudo analisa a movimentação dos trabalhadores urbanos na Bahia  naquele 

agitado contexto político. Procura apreender os processos de   

organização e mobilização coletivas do operariado baiano, suas reivindicações e as 

iniciativas empreendidas na luta por  direitos e participação política. 

 

Representando os operários: As eleições de 1947 e a   

atuação da bancada comunista na Assembleia Legislativa de Alagoas 

Anderson Vieira Moura 

 

Com o fim do Estado Novo, foram realizadas eleições para presidente, deputados 

federais e senadores ainda em 1945. No entanto, a escolha dos  governadores e dos 



deputados estaduais (além de prefeitos e vereadores)   

ocorreu apenas em 19 de janeiro de 1947. Pela primeira e única vez na história de 

Alagoas, o Partido Comunista do Brasil (PCB) elegeu uma bancada  

com três deputados. Este artigo propõe-se a analisar a campanha eleitoral  do PCB em 

1946, as eleições de 1947 no estado, identificando os locais de maior votação dos 

comunistas, e a atuação destes três deputados em   

defesa dos trabalhadores até o momento da cassação de seus registros pelo  Tribunal 

Superior Eleitoral. O PCB alagoano, em toda a sua história,   

apresentou-se como o partido da classe operária. Localizar a origem dos votos obtidos 

pelo partido ajuda a demonstrar esta aproximação. Os discursos proferidos pelos três 

deputados na Assembleia Legislativa de   

Alagoas (publicados no Diário Oficial do Estado) também revelam a ligação existente 

entre comunistas e trabalhadores. O fim da bancada do PCB alagoano   

por pouco não foi trágica, com a intensa perseguição das elites ao partido (os deputados 

foram até presos, em pleno exercício do mandato, quando tentavam defender um 

operário). A repressão atacava em todas as   

frentes e a polícia alagoana perseguia não apenas humildes operários, como também os 

seus representantes. 

 

Uma análise da política partidária a partir da   

história social: as eleições de 1947 em Santa Catarina. 

Camilo Buss Araujo 

 

Em 1947, a eleição para o governo do estado mexia com os dois principais partidos de 

Santa Catarina. UDN e PSD articulavam forças para eleger chefe   

do executivo naquela que seria a primeira eleição para o cargo após o fim do Estado 

Novo. Nas páginas dos jornais, denúncias de compra de votos e   

coação de eleitores eram mescladas com frases de efeito dos candidatos  buscando 

aproximação com as classes trabalhadoras. O PCB, ainda na   

legalidade, montava sua chapa de deputados estaduais. O PTB, visto pelos  estudos 

como “fiel da balança”, capaz de decidir a eleição em favor de   

um dos dois principais partidos do estado, protocolava seu apoio ao 



candidato pessedista. A análise dos números do pleito, caso feita apenas com base no   

total dos votos de cada partido, corroboraria boa parte dos apontamentos  feitos por 

estudos considerados “clássicos” sobre a política em Santa Catarina: um estado dividido 

em dois grandes partidos, UDN e PSD; um PCB com   

fraco desempenho eleitoral e um PTB como decisivo no pleito. No entanto, 

ao observarmos as nuanças dos discursos e práticas políticas, consubstanciadas com a 

análise das votações dos partidos por seção eleitoral, veremos um PCB forte na capital 

do estado, um PTB fragilizado e o   

trabalhador urbano como ator fundamental no diálogo com os grupos políticos. Sendo 

assim, o presente trabalho procura analisar as disputas políticas para além dos dados 

estatísticos. Busca-se entender as múltiplas experiências tecidas entre candidatos, 

partidos e trabalhadores e   

como o cruzamento dos resultados com outras fontes – como pesquisas de opinião e 

periódicos – podem nos ajudar a matizar melhor as contingências das disputas políticas. 

 

Jânio Quadros e a indignação das multidões   

controladoras de preços. 

Jefferson José Queler 

 

A ascensão política de Jânio Quadros é muitas vezes explicada somente em razão de seu 

carisma e de seu personalismo. Porém, desde o início de sua   

carreira pública, ele manteve laços com aspirações dos trabalhadores da cidade de São 

Paulo. Como vereador, combateu os problemas de abastecimento   

do município, em especial a ação de atravessadores de mercadorias. Com isso, satisfazia 

não apenas os interesses materiais dos primeiros, como também respondia à indignação 

deles em relação à quebra de limites   

morais estabelecidos. É justamente essa a perspectiva que pretendo aprofundar, através 

de cartas populares recebidas por Jânio quando disputou a Presidência da República em 

1960. Analiso a hipótese de que o surto   

inflacionário e a onda de especulação a ele associada propiciaram a  geração de 

expectativas entre os trabalhadores de que o referido líder   

resolveria tais problemas. 


