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História Política da
Bahia em Três Tempos

A

série “História Política da Bahia em Três Tempos”, composta
por três livros-reportagem, traz à luz a trajetória de

baianos que participaram de três momentos históricos relevantes
para o Estado da Bahia e o Brasil, por meio da Força Expedicionária
Brasileira (FEB), atuante na Segunda Guerra Mundial (1939-1945);
do Movimento Feminino pela Anistia (MFPA), em ação nos últimos
anos do regime militar vigente de 1964 a 1985 e das manifestações
“Fora Collor”, pelo impeachment do presidente da República
Fernando Collor de Mello em 1992.
Assim, professores e pesquisadores da área vão poder
desfrutar de um material complementar,escrito em uma linguagem
coloquial. A participação da Bahia em momentos de grande
efervescência no Brasil é pouco abordada nos livros didáticos de
História, principalmente, no que diz respeito à relevante atuação

de cidadãos comuns em episódios que ajudaram a definir a atual
conjuntura política do Estado e da Nação.
Originalmente, formadas como trabalho de conclusão de
curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo
da Faculdade Social, as publicações abordam os bastidores de
cada época e mostram, através de histórias de vida, em quais
circunstâncias os fatos aconteceram, como eles influenciaram o
passado e como refletiu no presente da população. As informações
decorrem de pesquisa bibliográfica, documental e em periódicos,
além de entrevistas a fontes orais, especialmente, participantes
dos eventos relatados.
Em Sobreviventes: baianos da Segunda Guerra Mundial,
o primeiro livro da série, escrito por Donminique Azevedo dos
Santos, sobre os ex-combatentes da FEB, são traçados perfis de
três jovens da Bahia convocados para lutar na Itália, entre os
meses de setembro de 1944 e maio de 1945, durante a Segunda
Guerra Mundial, junto aos países aliados e contra as nações que
compunham o Eixo – Alemanha, Japão e Itália.
Em nome da liberdade: a luta feminina pela anistia na
Bahia, de Clarissa Pacheco Rios, sobre o Movimento Feminino pela
Anistia (MFPA), conta a história de três mulheres que participaram
do movimento na Bahia para a promulgação da Lei 6.683 (Lei de

Anistia), em 1979, e reconhecimento de direitos de vítimas do
regime autoritário instalado no Brasil pós-golpe civil-militar de
1964.
Já Caras Pintadas: o Movimento Fora Collor em Salvador, de
Karina Conceição Brasil Lago, revela detalhes das movimentações
“Fora Collor!” em Salvador (BA), uma das mobilizações estudantis
mais significativas no período republicano do Brasil, que culminou
com o afastamento do poder do então presidente do cargo e a
suspensão dos seus direitos políticos por oito anos.
Nas próximas páginas, o leitor irá deparar-se com recortes
das histórias de vida de baianos comuns, que se dispuseram a
mudar o curso da trajetória pessoal e lutar em nome do Brasil e/ou
de uma ideologia e, assim, ajudaram a escrever parte da história
do país.
Boa leitura!
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Brasil!
Mostra tua cara
Quero ver quem paga
Pra gente ficar assim
Brasil!
Qual é o teu negócio?
O nome do teu sócio?
Confia em mim...
(Brasil, Cazuza)
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Para início de conversa...

Mbaiana. Em clima de festa, divertem-se no trajeto que

ilhares de pessoas invadem as ruas do centro da capital

compreende as regiões do Campo Grande, Avenida Sete de

Setembro e Praça Castro Alves. Pura empolgação. O som ecoado
de trios elétricos e carros de som agita a galera, constituída,
majoritariamente, por jovens e adolescentes, muitos com fantasias,
máscaras e caras pintadas.
Acham que falo de Carnaval? Até parece, mas esta cena de
festa repetia-se nas manifestações, realizadas entre os meses de
agosto e setembro de 1992 em Salvador (BA), pelo impeachment
do presidente da República Fernando Collor de Mello. Fora Collor!;
Impeachment Já! ; Basta de Collor!; Ética na política! eram os “gritos
de guerra” de militantes sindicais, líderes partidários e, sobretudo,
estudantes secundaristas e universitários que exigiam punição
para o primeiro presidente eleito pelo voto direto após o regime
militar que aterrorizou o Brasil, entre 1964 e 1985.
Durante, aproximadamente, 50 dias, milhares de brasileiros
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uniram-se contra as medidas econômicas adotadas pelo governo
e, principalmente, o esquema de corrupção instalado no Planalto
que, desde maio de 1992, estampava revistas e jornais. Os meios de
comunicação nacionais e, até mesmo, internacionais repercutiam
as acusações de Pedro Collor de Mello, irmão do então presidente,
contra o chefe de Estado e sua gestão.
Fernando Afonso Collor de Mello, governador do pequeno
Estado nordestino de Alagoas, filho do político Arnon de Mello e de
Leda Collor, em 1989, tornou-se o presidente mais jovem a ser eleito
no país, aos 40 anos, vencendo os 21 candidatos que disputaram o
primeiro turno do pleito eleitoral e o sindicalista Luiz Inácio Lula da
Silva, candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT), no segundo.
Instabilidade econômica e política diante dos desafios de
consolidação da democracia depois de 21 anos de autoritarismo.
Este era o cenário do Brasil de 1990. A vitória do jovem político
encheu de esperança muitos brasileiros, mas logo nos primeiros
meses de gestão, frustaram-se com as medidas adotadas pelo
chefe de Estado, como o confisco de poupanças e contas correntes,
o congelamento de preços e salários, o fim de subsídios e incentivos
a pesquisas tecnológicas e científicas, as ameaças de suspensão
da aposentadoria por tempo de serviço, da gratuidade do ensino
superior e da estabilidade dos servidores.
Revoltada,a população reagiu.Nas ruas de centenas de cidades
do país, com a alegria típica da fase juvenil, protagonizou divertidas
manifestações de protesto. Em cidades baianas, principalmente,
na capital, secundaristas e universitários, de instituições públicas
e privadas, unidos, participaram de caminhadas, comícios, atos
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simbólicos, muitas vezes, acompanhados de líderes sindicais e
de partidos políticos. Não se sabe ao certo quantos eventos desta
natureza aconteceram, nesse período, nos mais diversos bairros de
Salvador, sem uma organização central. No entanto, contabiliza-se
que quatro grandes atos na tradicional Avenida Sete de Setembro,
onde uma multidão aglomerava-se para reivindicar justiça,
comprometimento e ética dos políticos, se divertir e paquerar.
Nas comemorações dos 20 anos das manifestações do
movimento ‘Fora Collor’, a “Série História Política da Bahia em Três
Tempos”, através do livro Caras Pintadas: o Movimento Fora Collor
em Salvador, traça o perfil de três jovens baianos que participaram
das manifestações realizadas em Salvador, uma amostra dos mais
de 4 milhões de brasileiros – número arriscado pela União Nacional
dos Estudantes (UNE) – envolvidos diretamente nos protestos em
todo o Brasil.
Penildon Silva Filho, Celso Zallio Coelho e Hilton Barros
Coelho, além da participação na campanha pela saída de Collor de
Mello, têm em comum a preferência pelas ideias e pelos princípios
da esquerda no país, em especial do Partido dos Trabalhadores
(PT), legenda que aterrorizava a classe média pela defesa de justiça
social com concessão de direitos aos trabalhadores e encantava
jovens que tinham na veia o espírito da “revolução”. Os três,
contudo, inseriram-se nesta peleja com papéis e por caminhos
diferentes.
Penildon, oriundo de uma tradicional família de classe
média, começou a militância política nas primeiras eleições
presidenciais após o regime militar, em 1979, e isto resultou na sua
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participação no movimento estudantil na Universidade Federal
da Bahia (UFBA), onde tornou-se diretor geral do Diretório Central
dos Estudantes e, pouco tempo depois, integrante do comitê
responsável pela organização das principais mobilizações do ‘Fora
Collor!’ em Salvador, como representante dos universitários.
Já Celso Zallio Coelho, filho de militantes políticos, entrou em
contato com os ideais de esquerda no seio familiar, na infância, e
aplicou o que aprendeu em casa ao abraçar a luta pelo impedimento
do presidente, como um dos representantes dos secundaristas.
Estudante de uma das mais tradicionais escolas particulares da
Bahia, o Colégio Marista, o garoto, junto com centenas de jovens
de instituições privadas, rompeu com a ideia de que apenas os
alunos de entidades públicas sabiam reivindicar, demonstrando
patriotismo e consciência política.
Então integrante de uma das vertentes mais radicais do
PT – a Força Socialista – e estudante da Escola Técnica Federal da
Bahia, Hilton Barros Coelho foi um dos mediadores entre o partido
e os mais recentes líderes estudantis, principalmente, de unidades
públicas. Através de encontros e conversas, o militante instruía
as lideranças sobre o posicionamento do partido. Sua atuação
demostra a grande influência partidária nas manifestações e
posições defendidas durante os protestos.
Por meio das lembranças desses garotos e de quem conviveu
com eles, o livro revela aspectos deste capítulo da história, com
ênfase em Salvador, e demostra que a capital baiana teve papel
importante na História do Brasil e ajudou a impedir um presidente.
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“O Fora Collor foi uma experiência
de vida, inesperada e bem vinda”
Penildon Silva Filho

Universitários contra Collor

Adeterminado

liderança estudantil ainda era algo recente na vida do
Penildon Silva Filho, em 1992, quando

milhares de brasileiros, principalmente, estudantes universitários
e secundaristas, mobilizaram-se para pedir o afastamento do
presidente da República, Fernando Collor de Mello. Porém, isso não
impediu que o então aluno de engenharia elétrica se tornasse um
dos principais responsáveis pelas manifestações “Fora Collor” na
capital baiana, na condição de diretor geral do Diretório Central
dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Apenas ao ingressar no ensino superior, em 1990, Penildon – ou
simplesmente Pena – iniciou sua participação no movimento
estudantil, resultante da atuação no Partido dos Trabalhadores
(PT) e motivado pelas disputadas eleições à presidência, ocorridas
no ano anterior.
É entre sorrisos e brincadeiras da pequena Maria Luiza,
com pouco mais de um ano, que o pai coruja e amoroso recorda
do passado. Tímido, estudioso e bom aluno em diversas áreas do
conhecimento, o jovem, de pele clara, cabelos lisos e castanhos, é um
dos quatro filhos do médico e renomado professor de farmacologia
23

Caras Pintadas | O Movimento Fora Collor em Salvador

da UFBA Penildon Silva. Integrante da classe média soteropolitana,
levava uma vida comum, sem sobressaltos, e frequentava escolas
particulares, como o Dois de Julho, situado no bairro do Garcia, e o
Maristas, no Canela. Na primeira, fez o ensino fundamental, antigo
primeiro grau. Já o segundo grau, o atual ensino médio, foi cursado
perto do apartamento para onde a família se mudou nos anos de
1980, no Marista. Um de orientação presbiteriana e outro, católica.
Diferente de grande parte dos líderes jovens, que iniciavam,
no curso secundário, a luta em defesa do direito dos estudantes,
Penildon não despertou sua militância nesta fase. Além de
imensamente preocupado com as matérias escolares, a timidez
e o descrédito no grêmio do Colégio contribuíram para a falta de
envolvimento no movimento durante a adolescência. “Os grêmios,
geralmente, eram para organizar festas de estudantes e atividades
de caráter festivo. Eram associados a blocos de Carnaval, e seus
integrantes acabavam sendo remunerados para vender abadás
ou mortalhas. Eram um misto de organizadores de festas e filiais
de blocos. Como eu nunca gostei de festa e era muito tímido, não
tinha estímulo para participar desses grupos”, conta Penildon.
A efervescência e a ansiedade pela primeira eleição direta
após o regime militar, em 1989, tornaram a política tema frequente
no cotidiano do rapaz, ao mesmo tempo, que ele prestou vestibular
para a maior e mais antiga Universidade do Estado, a UFBA, uma
instituição com intensa tradição de participação no debate político
e social. Ascensão de liberdade política, depois de 21 anos de vigência
do estado autoritário, impulsionava o envolvimento dos brasileiros
em movimentos populares e organizações sociais reivindicatórias
24
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e motivavam a filiação a partidos políticos, principalmente os de
esquerda, a exemplo do PT.
Naquele ano, ao todo, 22 candidatos concorreram à acirrada
eleição. Além de Collor de Mello – governador de Alagoas, conhecido
como o “Caçador de Marajás”, pelo Brasil, por causa das acusações
moralizadoras do funcionalismo público implantadas naquele
Estado e filho de um dos principais empresários e políticos do
Nordeste –, o sindicalista Lula, participaram do primeiro turno da
corrida presidencial, realizado em 15 de outubro de 1989, Leonel
Brizola (PDT), Ulysses Guimarães (PMDB), Paulo Maluf (PDS),
Guilherme Afif Domingos (PL), Mário Covas (PSDB), Roberto Freire
(PCB), Ronaldo Caiado (PDN), Affonso de Camargo Neto (PTB), Enéas
Carneiro (Prona), Aureliano Chaves de Mendonça (PFL), José Alcides
Marronzinho (PSP), Zamir José Teixeira (PCN), Fernando Gabeira
(PV), Celso Teixeira Brant (PMN), Lívia Maria de Abreu (PN), Paulo
Gontijo (PP), Antônio dos Santos Pedreira (PPB), Manoel de Oliveira
Horta (PDC do B), Eudes de Oliveira Mattar (PLP) e Armando Correa
da Silva (PMB), que teve os votos anulados, por ter cedido vaga ao
apresentador e empresário de TV Sílvio Santos, cuja candidatura foi
impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral porque este deveria ter
se afastado, no mínimo, três meses antes do pleito, das atividades
no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), entre outras questões.
Além da retomada das eleições diretas para a presidência,
aquele ano tinha outro diferencial: pela primeira vez, jovens com
idade entre 16 e 18 anos teriam direito ao voto, o que levou milhares
de brasileiros, empolgados e esperançosos, a votar.
A população instigada pela disputa entre o oligarca e o
25
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trabalhador comparecia, em peso, aos comícios dos presidenciáveis
realizados em Salvador (BA). Na Faculdade de Direito da UFBA,
milhares de pessoas, mesmo em pé, ouviram atentamente, as
ideias e propostas de Lula, logo no tímido início da jornada. A
campanha acirrada para o segundo turno mexeu com diversos
setores da sociedade, principalmente a elite, receosa da ascensão
de um representante do Partido dos Trabalhadores, temerosa da
implantação de doutrinas socialistas, inclusive do confisco de bens
particulares, no país.
O sindicalista, engajado na busca pela abertura política, foi
preso, em 1980, por defender a liberdade e reivindicar melhores
condições de trabalho. Na época, os militares alegaram que o
metalúrgico teria ferido a Lei de Segurança Nacional (LSN), que
determinava severas punições aos responsáveis por “guerra
psicológica adversa, ou revolucionária, ou subversiva”, ou seja, aos
opositores do governo. Ainda assim, ele manteve a luta, presidindo
o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC paulista e fundando, com
confrades, o PT. As ideias “revolucionárias” e o discurso combativo
de Lula, combativo conquistaram o povo e, principalmente, a
juventude de orientação esquerdista. No entanto, ele perdeu a
disputa para Collor de Mello, no segundo turno, com 44,2% contra
49,9% dos votos.
Mesmo apoiando o sindicalista, Penildon não deixou de
ouvir as propostas de outros candidatos, como Leonel Brizola (PDT),
Fernando Gabeira (PV) e Roberto Freire (PCB), quando estes visitaram
Salvador para tentar conquistar votos dos baianos. “A participação
era muito grande. Este foi um fenômeno de participação social e
26
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política, responsável pela entrada de muita gente no movimento
político-partidário”, esclarece Pena, que se viu encantando pelo
processo democrático pelo qual o país passava.
A campanha, bastante marcada pela grande influência
dos meios de comunicação sobre a opinião pública, fez com que
as eleições de 1989 tivessem um direcionamento jamais visto
na história brasileira. Pesquisas de intenção de votos, programas
eleitorais gratuitos com artistas de TV e debates televisivos entre
os candidatos exerceram influência sobre os eleitores e, conforme
especialistas, foram determinantes para a vitória de Collor de Mello,
concorrente que, desde a posse como governador do Estado de
Alagoas (1987-1989), vinha conquistando a simpatia dos principais
veículos do Brasil, como a revista Veja e a Rede Globo.
A mídia construiu para ele a imagem de “Caçador de Marajás”,
que prometia acabar com a corrupção na máquina pública e com
os altos salários dos funcionários públicos, e de gestor hábil e bem
sucedido. Na campanha, a imagem de um político jovem, inovador,
religioso e esportivo sedimentou-se e elevou Collor de Mello à
condição de “salvador” da economia brasileira e da autoestima do
cidadão, ambas em crise, encantando a população.
O perfil fora delineado por profissionais de marketing, como
a jornalista e “marqueteira” Belina Ribeiro, a partir de pesquisas
junto aos brasileiros sobre as características ideais de um
governante. Criou-se uma personagem de calça jeans, camisa de
manga curta e tênis, cabelo bem-penteado, altivez dos líderes e
gestos de galã de novela das oito, pai atencioso e homem público
honesto. Até o nome e o discurso do partido reforçavam a imagem
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dele: PRN (Partido da Reconstrução Nacional).
Concentrado e com um discurso firme e convicto, atributos
adquiridos com a participação no movimento estudantil, Penildon
relembra que, nos dias que antecederam as eleições, fatos
polêmicos marcaram a disputa. Dentre eles, o depoimento da excompanheira de Lula, Mirian Cordeiro, acusando o petista de ter
oferecido dinheiro para que ela abortasse a filha do casal; a edição
do último debate exibida pelo Jornal Nacional (TV Globo), dois dias
antes da votação, favorecendo Collor; o sequestro do empresário
Abílio Diniz, dono da rede de supermercados Pão de Açúcar, ocorrido
às vésperas da eleição, em que alguns dos sequestradores vestiam
a camisa do PT, associando a imagem da legenda à criminalidade.
Com 49,9% dos votos válidos (35.089.998), Collor venceu as
eleições. Lula obteve 44,2%, o equivalente a 31.076.364 sufrágios.
No primeiro turno, em 15 de outubro, concedeu a ele 28,51% do total
de votos (20.611.030) contra 16,08% (11.622.321 votos) destinados a
Lula, segundo colocado.
Nas aulas de história, com o auxílio dos seus óculos,
essenciais para tornar mais clara a visão, Pena lia, com entusiasmo,
os textos que tratavam do marxismo e socialismo, requeridos pelos
docentes, o que despertou seu interesse pelas ideias da esquerda
e orientou sua decisão de apoiar Lula. No entanto, apenas no início
de 1990, após a participação eufórica na campanha, ele inseriuse nas instâncias de uma legenda, o PT, em especial no Núcleo da
Juventude, onde teve o interesse pelo movimento universitário
despertado. A indignação com a derrota de Lula nas eleições e a
insatisfação com as medidas iniciais adotadas pelo governo de
28
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Collor, impulsionaram o jovem para a mobilização estudantil, na
UFBA.
A classe média, a qual Pena pertencia, estava surpresa e
amedrontada com as ações de impacto direto na economia do
novo governo, como o bloqueio das poupanças e contas correntes
que ultrapassassem 50.000 Cruzados Novos, o congelamento
de preços e salários, a abertura do mercado para importação de
produtos estrangeiros, que provocou a falência de empresas e o
desemprego. A ameaça de privatização das universidades federais
assustava os estudantes. A falta de incentivos em projetos de
pesquisa científica e o sucateamento das instituições de ensino
superior públicas eram motivos de revolta de Penildon e de alunos
dos mais variados cursos da Universidade Federal. O tema era um
dos principais pontos de pauta dos extensos debates realizados
durante a campanha das três chapas que concorriam, no início
de 1992, à diretoria do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da
UFBA. À época, o Diretório voltaria a ter uma liderança, após mais
de um ano sem comando, devido a brigas entre os membros da
antiga diretoria.
Intitulada de “Imaginário Coletivo”, a chapa integrada por
Penildon venceu a disputa acirrada com outros dois grupos, ligados
aos partidos da Causa Operária (PCO) e Comunista do Brasil (PC
do B). Nos campi da Universidade, o grupo, além de conquistar a
posição de liderança estudantil na instituição, também, tinha
como objetivo “resgatar” o movimento estudantil que estava
desgastado. Jutair Garrido, estudante de psicologia e integrante da
equipe eleita, relembra que a ideia era “reavivar a representação
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estudantil que estava morta”.
Naquele período, havia poucos diretórios acadêmicos, em
relação ao número de cursos oferecidos. “Quando assumi o DCE,
em abril de 1992, nós tínhamos 18 diretórios acadêmicos na UFBA
e, quando deixamos, no ano seguinte, tínhamos 42 diretórios”,
relembra Penildon, que, com simplicidade e discursos idealistas,
motivava a participação de novas pessoas nas práticas estudantis,
inclusive daqueles que, como ele, não haviam vivenciado essa
experiência no colegial. No período, a instituição tinha cerca de 50
bacharelados e licenciaturas.
A liderança de Pena, considerada por muitos “diferente”,
entusiasmava jovens. “Ele era uma pessoa diferente, muito
diferente. Não tinha o estereótipo tradicional das lideranças de
movimento estudantil que eu conhecia. Ele era uma liderança
única na época dele, tinha um discurso bem mais leve”, comenta o
então diretor do DCE da Universidade Católica do Salvador, Adriano
Romariz.
A diferença não se restringia apenas ao discurso. Os
grandes óculos de aro preto, que encobriam-lhe parte do rosto,
e as vestes joviais, mas sempre alinhadas, destoavam do estilo
“hipponga”, largado, sem preocupações com a aparência adotado
pela maioria dos líderes estudantis e disseminado pela mídia. Os
boletins do “Imaginário Coletivo” espelhavam suas ideias, sem
serem panfletários. Não tinham semelhança com os boletins de
outros DCEs do Brasil. “Os textos, escritos por Penildon, eram muito
longos, interessantes e reflexivos, meio que buscando o novo,
desesperadamente”, diz Romariz.
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Após a posse no novo DCE da UFBA, a União Nacional dos
Estudantes (UNE) criou um fórum, que tinha como vice-presidente
regional Alexandre Sales, estudante de direito na Universidade
Federal da Bahia e membro da chapa de Penildon, com a intenção
de reunir e articular os diretórios centrais de estudantes de
Salvador. Dentre as instituições participantes, estavam a UFBA,
a Universidade Católica do Salvador (UCSal) e a Universidade
do Estado da Bahia (Uneb). Era o ponta-pé de uma articulação
inédita de universidades da cidade, de extrema relevância para
a mobilização política dos estudantes naquela fase de grande
decepção com o presidente eleito. Conforme Penildon, “foi esse
fórum que, em conjunto com o movimento secundarista e sindical,
coordenou as movimentações, do ‘Fora Collor’”.
As denúncias de corrupção contra Collor de Mello e seus
aliados e sobre a má-condução da economia, há meses, eram
frequentes no noticiário brasileiro. Surgiram acusações feitas pelo
irmão do presidente, Pedro Collor, e pelo motorista Eriberto França,
encarregado de recolher cheques e dinheiro na Brasil-Jet, empresa
aérea de Paulo Cesar Farias, amigo e tesoureiro da campanha do
PRN com grande influência no governo, e levá-los até o mordomo
da Casa da Dinda, então residência do presidente., para pagamento
das despesas pessoais.
Acusações de pagamento de gastos pessoais com recursos
públicos, além do desvio de verbas federais, designadas para
setores essenciais como saúde, educação, segurança e previdência
social, por meio da manipulação de contratos, recaíam sobre o
presidente e desencadearam a revolta da população, manifestada
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Arquivo Penildon Silva Filho

Boletim do DCE da UFBA no início de 1993.
em atos. A UNE realizou mobilizações contra a corrupção e pela
ética na política, por exemplo, em São Paulo, em 11 de agosto, dia
do estudante e da fundação da UNE, e no dia 14, na cidade do Rio
de Janeiro.
Contudo, apenas após o pronunciamento de Collor, no
dia 13 de agosto de 1992, em rede nacional, pedindo para que os
brasileiros vestissem, no domingo seguinte, uma peça de roupa
e estendessem, em suas janelas, panos nas cores da Bandeira
Nacional (verde, amarela, azul e branca), em apoio ao seu governo,
que montivaram manifestações sequenciais em todo o Brasil, em
efeito cascata.
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Em 16 de setembro de 1992, historicamente conhecido com
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o Domingo Negro, a população foi para as ruas e usou preto, em
sinal de revolta e tristeza pelo que ocorria, ao invés do colorido do
pavilhão nacional. Na Bahia, não foi muito diferente: preferiu-se o
luto, semelhante ao que aconteceu nas cidades do Rio de Janeiro,
São Paulo, Brasília, Recife e outras pelo Brasil a fora.
A grande repercussão destas iniciativas na mídia incentivou
os jovens a se engajarem no movimento. “Houve um clamor muito
grande dos próprios estudantes, que começaram a querer que as
entidades estudantis organizassem manifestações. A partir daí,
começamos a ter vários atos espontâneos e planejados. A maior
de todas foi no dia 25 de agosto, com cerca de 80 mil pessoas. A
população foi amplamente convocada, não só pelo movimento
estudantil, mas pelo sindical e popular”, explica Penildon.
No início, eram definidos apenas data horário e local dos
Arquivo Penildon Silva Filho

Estudantes vão às ruas em luto contra a falta de ética na política .
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protestos da capital baiana. Não havia sistema de som, adereços
como faixas e cartazes previamente planejados. Era uma aventura
mobilizar a população, recorda Adriano Romariz, constante alvo
de gozações dos colegas de classe e companheiros de movimento
estudantil por ser natural de Alagoas, Estado governado por Collor.
Só depois, em função da repercussão e das adesões cada vez
maiores, buscou-se organizar os atos, “Diferente das manifestações
que fazíamos no DCE da Católica, onde conseguíamos apenas
um carro de som, no ‘Fora Collor’, a quantidade de carros era tão
grande que chegamos a não ter lideranças para ficar à frente de
todos eles”, comenta Adriano. Os veículos que surgiam, em meio
às aglomerações, eram concedidos por movimentos partidários e
sindicais. ou locados pelos próprios estudantes.
Com o tempo, tornou-se necessária a criação de um comitê
para gerir os eventos em Salvador. Promoveu-se uma reunião,
entre estudantes e sindicalistas, em geral militantes partidários
de oposição ao governo, na CUT (Central Única dos Trabalhadores),
em Nazaré, com o intuito de estabelecer uma organização
mínima dos novos atos contra a corrupção e pela deposição do
presidente. O grupo, formado por nove pessoas (três do movimento
sindicalista, três do movimento secundarista e três do movimento
universitário, inclusive Penildon), responsabilizou-se pela definição
das datas, promoção e divulgação de, pelo menos, quatro grandes
manifestações em Salvador, que aconteceram entre os dias 19 de
agosto e 29 de setembro. A primeira, em 19 de agosto, mobilizou
aproximadamente 20 mil pessoas, atestando o alcance e a força do
movimento.
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Além dos preparativos das estratégias e da coordenação de
ações, Penildon e todos os demais integrantes do comitê gestor
convocavam, sobretudo, os estudantes para a luta. Milhares de
panfletos, produzidos com a ajuda de sindicatos, eram distribuídos
à população, principalmente aos jovens. Havia “arrastões” em
colégios e faculdades. De sala em sala da UFBA, Pena convocava
os estudantes a comparecerem à manifestação, em companhia
de outros companheiros de luta. Com discurso leve, palavras
motivantes e de conscientização, ele conseguia adesão no meio
acadêmico. Uma das formas mais antigas para mobilizar alunos,
o “arrastão” surtia efeito. Aos poucos, centenas de alunos da
Universidade, concentravam-se, em frente aos campi ou na Reitoria,
José Carlos Peixoto | Jornal A Tarde

Estudantes vão às ruas da capital baiana exigindo a saída do presidente.
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no Canela, para, juntos, seguirem para o Campo Grande, histórico
ponto de partida de passeatas e protestos dos soteropolitanos.
Recorrentes participações das lideranças em programas
matinais da TV Bandeirantes, apresentado pelo radialista Raimundo
Varela, e da TV Itapuã, comandado pela jornalista Vera Martins.
Alternavam-se nas entrevistas Alexandre Sales, pela UNE, Liliane
Reis, pela União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas
(UMES), e o próprio Penildon, representando o DCE da UFBA.
“Conseguimos uma presença muito grande na mídia. Varela
deu muito espaço pra gente, o que era contraditório, porque,
embora se declarasse um carlista [apoiador de Antonio Carlos
Magalhães (ACM), defensor de Collor], ele acabou aplaudindo o
movimento ‘Fora Collor’; e a TV Itapuã também. A Itapuã era de
Pedro Irujo, deputado federal e candidato a prefeito. Não demos
entrevista na TV Bahia (pertencente à família de ACM) porque,
até o último momento, o esquema político de ACM não deixou de
apoiar Collor”, recorda Penildon, referindo-se à mídia televisiva. Os
impressos, ao contrário, davam mais espaço às ações em outros
Estados do que às locais. Àquela altura, em geral, a mídia nacional
havia passado de colaboradora de Collor a opositora.
“A gente conseguia convocar manifestações da manhã para
a noite. Se Liliane dizia ‘Nós vamos hoje fazer uma manifestação do
Colégio Central até o Campo Grande’, essa manifestação era feita.
Saíamos arrastando o Colégio Central e o Severino Vieira; o Manoel
Novaes; e, depois, o pessoal do Garcia, do Roberto Santos. Vinham
caravanas de outros locais da cidade, como da Suburbana”, conta
Penildon.
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Assim ocorreu no dia 25 de agosto. A Avenida Sete de
Setembro ficou lotada, do Campo Grande até a Praça Castro Alves.
Mal podia-se locomover. Eram cerca de 80 mil pessoas nas ruas.
O asfalto foi tomado por estudantes, trabalhadores, sindicalistas,
crianças, jovens, adultos e idosos, muitos deles com corpos
pintados com tinta guache verde e amarela. Músicas como Alegria,
Alegria, de Caetano Veloso, hino da juventude da década de 1960
contra o regime militar e trilha sonora da minissérie Anos Rebeldes,
embalavam quem, como num Carnaval, aguardava, ansiosamente
a passagem do trio elétrico. Mas, desta vez, para protestar contra a
corrupção e pela lisura na política.
Caminhando contra o vento
Sem lenço e sem documento
No sol de quase dezembro
Eu vou...
O sol se reparte em crimes
Espaçonaves, guerrilhas
Em cardinales bonitas
Eu vou...
Em caras de presidentes
Em grandes beijos de amor
Em dentes, pernas, bandeiras
Bomba e Brigitte Bardot...
O sol nas bancas de revista
Me enche de alegria e preguiça
Quem lê tanta notícia
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Eu vou...
(Alegria, Alegria, Caetano Veloso)
Além de músicas, gritos e palavras de ordem, comuns em
eventos desta natureza, apresentações de teatro, dança e palhaços
com pernas de pau, tornavam divertidas e lúdicas as passeatas
com objetivo sério e bem definido. As pessoas, vestidas com roupas
de presidiários e máscaras de PC Farias ou com as faces pintadas,
mexiam com a imaginação e com o sentimento de luta da
população. Aquele era um jeito diferente de fazer política, muito
atrativo ao principal público-alvo, o jovem, desacostumado a fazer
manifestações públicas com aquela dimensão, devido às décadas
de censura e repressão impostas pelo regime militar pós-golpe de
1964.
Embalado por, aproximadamente, 15 trios e carros de
som, um mar de gente. “Acompanhei no trio, do Campo Grande
até a Praça da Piedade. Depois, desci para ver como estava a
manifestação em solo. Podemos dizer que esta manifestação do
‘Fora Collor’ foi a maior manifestação popular de movimento social
da história da Bahia. Embora tenhamos tido outras, nunca houve
uma que tivesse gente do Campo Grande à Praça Castro Alves. De
movimentos sociais de entidades, reivindicando uma coisa, esse foi
o único evento com esta dimensão”, analisa Penildon.
Entre os dias 19 de agosto e 29 de setembro, dia da votação
no Congresso Nacional do pedido de abertura do processo
de impedimento do presidente, ocorreram vários eventos
reivindicatórios. Toda semana, havia uma manifestação geral, do
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Carlos Santana Jornal A Tarde

De forma irreverente, manifestantes exigiam a prisão dos envolvidos no esquema de
corrupção .
Centro, e ações isoladas em bairros como Periperi, Cajazeiras, Brotas
e Paripe. Muitos se diferenciavam por ocorrerem na periferia da
cidade, serem espontâneos e de curta duração, e por envolverem um
volume menor de pessoas – na casa das dezenas. Em muitos casos,
os estudantes saiam às ruas de forma independente, sem vínculo
com entidades. “Havia casos em que um sindicato conseguia um
carro de som, que só tocava música, porque nenhum estudante
tinha a tradição de pegar um microfone e fazer um discurso”,
recorda, saudoso, Penildon.
Mais de um mês após o início da campanha Fora Collor
em Salvador, em 29 de setembro de 1992, centenas de pessoas
reuniram-se no Campo Grande, para assistir à votação da abertura

39

Caras Pintadas | O Movimento Fora Collor em Salvador

do processo de impeachment de Collor na Câmara de Deputados,
que teve transmissão ao vivo das emissoras de TV do país. Penildon
estava lá e recorda como os estudantes vibravam, a cada deputado
que se posicionava a favor do procedimento contra o presidente.
Agia-se como numa torcida da Seleção Brasileira, durante a
Copa do Mundo. Meses antes, em maio, o Congresso Nacional
havia instaurado uma Comissão Parlamentar de Inquérito, por
Jornal A Tarde

No bairro de Brotas, moradores e estudantes protestam em repúdio às denúncias de
corrupção.
indicação do PT, para apurar as denúncias de Pedro Collor de Mello
contra o irmão e seus correligionários. O relatório final da CPI,
lido em plenário, apontava PC Farias e outras sete pessoas como
responsáveis pelos crimes de corrupção, exploração de prestígio,
40

Karina Brasil | Penildon Silva Filho

sonegação, falsidade, formação de quadrilha, entre outros; e Collor
como conivente com o esquema que teria sustentado gastos
pessoais dele, da ordem de US$ 6,5 milhões.
Para Penildon, além das manifestações da população, uma
série de erros do presidente fez com que houvesse uma “fratura na
burguesia”, a perda de apoio para que ele permanecesse no poder.
Primeiro, Collor conseguiu reunir, em torno de si, Antonio Carlos
Magalhães (ACM) e algumas outras poucas lideranças, mas não
tinha grande base de apoio ao governo no Congresso Nacional;
e liderou um esquema de corrupção que não democratizou a
utilização de espaços públicos para a defesa de interesses privados,
ou seja, não dividiu o resultado das ações desviantes, ficando
desprotegido. Por tudo, demonstrou não ter capacidade de fazer
e manter aliança com setores políticos bem mais amplos, que lhe
dessem a sustentação que precisava.
A segunda causa da “fratura” foi sua política econômica
desastrosa. No primeiro ano do governo, houve uma queda
do Produto Interno Bruto (PIB) de 5%. O conjunto de medidas
econômicas, conhecido como Plano Collor, não deu certo: a
hiperinflação voltou; a poupança, retida sob o argumento de que
isso ia conter a alta dos preços, não foi devolvida, mesmo após a volta
da inflação, causando revolta; e as indústrias começaram a fechar
suas portas, porque abriram-se as importações de mercadorias
de forma desenfreada e, com competição desleal, os produtos
nacionais foram preteridos pelos estrangeiros, mais baratos. “Ele
comprou briga com a classe média, com a burguesia industrial e
com a classe trabalhadora. O impeachment ocorreu por que houve
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uma ampla aliança no Congresso Nacional, que envolveu setores
conservadores, contra ele. Dentro do PFL (Partido da Frente Liberal),
apenas ACM apoiava Collor”, analisa Pena.
As mobilizações de 1992 fortaleceram os movimentos sociais,
arrefecidos desde o período autoritário, e fizeram emergir novas
lideranças, como Penildon. Causaram revoluções em centenas de
vidas pelo país, mudaram muita gente de eixo. Pena é um exemplo.
No mesmo ano, ele prestou vestibular para a área de comunicação,
mais especificamente para a habilitação em jornalismo, e iniciou
a nova graduação em 1993. Dali em diante, nada de engenharia.
A participação no ‘Fora Collor’ foi fundamental para a decisão
radical de trocar as ciências exatas pelas sociais aplicadas. Ele não
se arrependeu, mesmo só conseguindo terminar o curso no ano
de 2000. A demora deveu-se à necessidade de conciliar estudo e a
ativa militância.
Após a graduação, Penildon realizou mestrado e doutorado
em educação, ambos na UFBA. Paralelamente, fundou e coordenou
organização não governamental Oficina de Cidadania, que
oferece cursos pré-vestibular gratuitos para estudantes de escolas
públicas e chegou a ser premiada pelo Ministério da Educação
(MEC), em 2002, pela iniciativa. Afastado da ONG para se dedicar
a projetos pessoais, ele tornou-se professor de metodologia de
pesquisa no curso de fonaudiologia da UFBA e, depois, cedido
pela Universidade ao Estado, coordenou o IAT (Instituto Anísio
Teixeira) de 2007 até fevereiro de 2011. No segundo semestre de
2011, foi liberado, novamente, pela instituição federal, para ocupar
o cargo de secretário de comunicação do município de Vitória da
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Conquista, no Sudoeste baiano, a 518 quilômetros de Salvador.
Quase 20 anos após o “Fora Collor”, ele revela que aprendeu
muito durante o movimento. Parecia que não havia mais nada a ser
feito depois da “Ditadura Militar”. Parecia que o momento de referência
do movimento estudantil já havia passado. Parecia que estavam nas
ruas para “cumprir tabela”, numa história de estagnação. Mas não foi
assim. “O ‘Fora Collor’ foi uma experiência, inesperada e bem-vinda,
que significou, para todos nós, que não tínhamos essa experiência de
mobilização social, a possibilidade de liderar movimentos de massa”,
para mudar o destino da Nação, reconhece o pai de Maria Luiza,
enquanto a menina brinca no chão da sala, sob seus olhos atentos.
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“Ajudei a fazer a história”
Celso Zallio Coelho

Às ruas, secundaristas!

Ie o friozinho se faz presente nesta manhã do mês de agosto.
nverno em Salvador, Bahia. Os raios de sol ainda são amenos

Aos poucos, inicia-se o vaivém de pessoas e automóveis pelas
ruas do Canela, bairro soteropolitano de classe média com grande

concentração de escolas e faculdades. Em frente ao Colégio
Nossa Senhora da Vitória, mais conhecido como Marista, pais
desembarcam os filhos, que, rapidamente, entram no antigo
e imponente prédio. No mesmo instante, outros estudantes
percorrem, a pé, caminhos que os levam para mais um dia de aula.
A agitação toma conta da escola. Entusiasmados, professores
e, sobretudo, adolescentes, dentre eles, o líder de classe Celso Zallio
Coelho – o Celsinho –, conversam pelos corredores e no pátio,
sobre os últimos acontecimentos no Brasil. Os assuntos discutidos,
nas primeiras horas da manhã, não têm ligação com o conteúdo
programático dos 1º e 2º graus (atual ensino fundamental e
médio), nem com o vestibular que se aproxima, nem com lazer e
entretenimento. Depois de anos de silêncio, fatos políticos rondam
as cabeças dos brasileiros e motivam acalorados bate-papos,
tanto no tradicional Marista, colégio escolhido por uma parcela
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significativa da elite baiana para a educação dos filhos, quanto em
outras milhares de escolas, públicas e privadas, do país.
O tempo passa e, pontualmente às 7h30, o imponente sinal
que marca o início das atividades didáticas entristece os alunos,
que se veem obrigados a adiar o debate até a hora do intervalo.
Ciente da relevância dos assuntos discutidos, e do entusiasmo da
meninada, o docente logo desiste de tentar acomodá-los e propõe
a continuação da discussão torno do cenário político, social e
econômico da recente democracia brasileira. A garotada volta a se
empolgar.
Nesta sexta-feira, 14 de agosto de 1992, jornais de todo
o país repercutem o discurso do presidente Fernando Collor
de Mello, feito, no dia anterior, perante 2 mil motoristas de táxi,
convocados para aplaudir o decreto federal que concede subsídio
para compra de carros novos. Ele pede que a população manifeste
apoio ao governo e repúdio às acusações de corrupção contra si,
saindo às ruas vestida, pelo menos, com uma peça nas cores da
Bandeira Nacional – verde, amarelo, azul e branco. Sobre os ombros
do governante, outrora rotulado de “Caçador de Marajás”, recaem
denúncias de pagamento de gastos pessoais com recursos públicos,
além do desvio de verbas, designadas para setores essenciais como
saúde, educação, segurança e previdência social, por meio da
manipulação de contratos.
À noite, também desta sexta-feira, vai ao ar o último capítulo
de Anos Rebeldes, da Rede Globo. Jovens de diversas idades, adultos
e idosos costumam- se reunir, em frente da TV, para assistir à
minissérie. Exibida entre 14 de julho e 14 de agosto, às 22h30, a
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obra de Gilberto Braga, inspirada nos livros 1968, o ano que não
terminou, de Zuenir Ventura, e Os carbonários, de Alfredo Sirkis,
tem como contexto a cidade do Rio de Janeiro, no período de 1964
a 1979, quando o Brasil vivia sob o regime militar instalado após o
golpe civil-militar de 1964.
Além de romances, o trabalho aborda, ao longo dos 20
capítulos, a repressão, a censura e a situação política do País,
quando, mesmo correndo risco de vida, os jovens, inclusive da
classe média, lutaram e protestaram contra o governo autoritário.
O conteúdo, sensibiliza e, de certa forma, estimula a reflexão sobre
a capacidade de mobilização da população, para garantia de um
sistema mais justo, em um cenário de desconfiança quanto ao
presidente em exercício. As denúncias de corrupção iniciadas em
maio de 1992, pelo próprio irmão do chefe de Estado, Pedro Collor de
Mello, somam-se ao pavor e inconformismo gerados por medidas
(como o “sequestro” das poupanças e contas correntes e a abertura
das fronteiras, que provocou uma onda de falências e desemprego)
anunciadas nos primeiros dias de gestão.
As acusações, a crise econômica, o discurso do presidente, a
minissérie e as manifestações contra corrupção, recém-realizadas
em São Paulo, entram na pauta dos estudantes de Salvador. O
clima de revolta e senso de justiça paira entre os alunos, inclusive
de escolas particulares, cujas famílias estão entre os mais afetados
pela política econômica vigente. Muitos – oriundos de colégios
como Marista, Dois de Julho, e Anchieta – já têm experiência em
manifestações populares, por cederem apoio aos professores
em greve promovida em 1988 e por protagonizarem a luta, pelo
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aumento do número de meia-tarifa no sistema de transporte
coletivo para estudantes em 1989, mas nunca participaram de
eventos contra um governo ou governante.
Arquivo Penildon Silva Filho

Meninos e meninas dos tradicionais colégios baianos vão às ruas reivindicar a saída de
Collor.
As preocupações, entretanto, revelam um posicionamento
inovador destes discentes, que, ao invés de questões políticas,
habitualmente,

envolviam-se

com

projetos

de

lazer

e

entretenimento. O grêmio do Colégio Marista, por exemplo, havia
sido responsável pelo surgimento de um dos mais tradicionais
blocos de Carnaval da cidade, o Eva, a partir do ‘baba’ de alunos do
Colégio realizado, periodicamente, na Estrada Velha do Aeroporto,
e congregava comissários representantes de agremiações diversas,
tornando a folia momesca um dos principais temas de bate-papo
entre os estudantes.
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Entre os integrantes dessa nova geração de líderes das
escolas particulares, está Celso Zallio Coelho. Apesar de ter 17 anos,
o aluno do primeiro ano do segundo grau do Marista já possui uma
extensa vivência política, adquirida junto aos pais, militantes da
esquerda no transcurso do regime militar (1964-1985) e do processo
de abertura ocorrido a partir de 1979. O segundo dos quatro filhos
do casal Celso Cotrim e Rosa Zallio, desde o nascimento, em 08 de
agosto de 1975, em Salvador, aprende, em casa, o seu papel como
cidadão, e busca aplicar tudo isso se enfronhando na mobilização
contra Collor de Mello, em 1992. Aquela é a primeira causa que
abraça de forma independente, sem a tutela dos pais, motivado,
principalmente, por protestos que ocorrem em outras cidades
brasileiras.
Primeiro, pelos telejornais, Celsinho assiste à multidão nas
ruas de São Paulo, após a convocação da UNE (União Nacional
dos Estudantes), para protestar contra a corrupção em escolas
e universidades. Dali em diante, o dia 11 de agosto, dedicado aos
discentes e à fundação da instituição, ficaria marcado como a
data do “grito de basta”. Mais de 15 mil pessoas aglomeram-se em
frente ao Masp (Museu de Arte Moderna de São Paulo), situado
em uma das mais importantes Avenidas da cidade, a Paulista. Em
meio a palavras de ordem, paródias de músicas do Raul Seixas e
Titãs e chuvas de papel picado lançado dos prédios comerciais,
trabalhadores e transeuntes uniram-se aos estudantes para
reivindicar mais ética na política e a investigação das denúncias
contra Collor e seus aliados políticos.
Três dias depois, em 14 de agosto, ele assiste a uma
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manifestação similar, desta vez, no Rio de Janeiro. De forma
irreverente, aproximadamente, 30 mil pessoas concentraram-se na
Cinelândia, centro da capital carioca. As fantasias de correntistasfantasmas, as máscaras de Paulo César Farias (PC) – o tesoureiro da
companha eleitoral de Collor de Mello, acusado de caixa dois – e
o desfile do bloco Ratazanas do Planalto, em alusão aos corruptos
atuantes na sede do governo, demonstram o repúdio da população
ao presidente que tanto criticou os “marajás”, funcionários
públicos com salários superiores aos pagos no mercado, mas
foi acusado de se beneficiar indevidamente de um esquema de
corrupção. As manifestações são embaladas por uma composição
feita especialmente para a situação enfrentada pelo país, de
Gabriel, O Pensador, filho da “marqueteira” Belina Ribeiro, uma das
responsáveis pela campanha eleitoral de Fernando Collor de Mello.
A música Tô Feliz (Matei o Presidente):
Atirei o pau no rato
Mas o rato não morreu
Dona Rosane, admirou-se do ferrão
Três-oitão que apareceu
Todo mundo bateu palma quando o corpo caiu
Eu acabava de matar o Presidente do Brasil
Fácil um tiro só
Bem no olho do safado
Que morreu ali mesmo
Todo ensanguentado(...)
Todos viram no seu olho a bala do meu três-oitão
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Bonita camisa, Fernadinho
Bonita camisa, Fernadinho
Bonita camisa, Fernadinho
Você nessa roupa de madeira tá bonitinho!(...)
Hoje eu tô feliz! (Minha gente!)
Hoje eu tô feliz matei o presidente (...)
Os comícios e as passeatas, que surgem em diversas cidades
brasileiras, sinalizam que a convocação do presidente, diante dos
motoristas de táxi, havia sido uma estratégia desastrosa, soou
como uma provocação. Pela TV, Celsinho vê a revolta dos jovens
manifestantes e passa, como outros estudantes, a desejar fazer
algo semelhante na capital baiana. Dentro da escola, a empolgação
e a vontade de ir às ruas surge das mais variadas pessoas, ligadas
ou não ao grêmio.
A motivação resulta na articulação de adolescentes e jovens
de faculdades e escolas públicas e privadas, coordenada pela
Umes (União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas) e pela
UNE (União Nacional dos Estudantes) com apoio de sindicatos,
a exemplo de Químicos e Petroleiros, Bancários, dos Servidores
Técnico-Administrativos da Universidade Federal da Bahia
(Assufba), e, também, da CUT (Central Única dos Trabalhadores),
para a promoção de eventos locais. “Não tinha uma coordenação
central, que eu percebesse. Ia aparecendo, desde pais de alunos,
que incentivavam seus filhos a participar, até lideranças de dentro
e de fora do grêmio”, relata o presidente do grêmio do Marista em
1992, Alexandre Soares Cruz.
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A exemplo do que ocorre em outras instituições de ensino,
os alunos do Marista mais engajados organizam extensos debates
no auditório do colégio, com participação de representantes
estudantis e discentes de outras instituições, como parte do
processo de mobilização de quem ainda não está inserido no
contexto de luta estudantil, e desconhece as artimanhas políticas.
Afinal, poucos têm a experiência de Celsinho, um amante da
política, com exemplos em casa. Professores, funcionários e
estudantes debatem a situação inovadora pelo qual o país está
passando. “Nós não atiçávamos e íamos para a rua. Atiçávamos;
levávamos os alunos para o auditório para discutir; e, aí sim, eles
iam às ruas”, relembra Alessandra Queiroz, presidente do grêmio
do Marista em 1991.
Conquistar a adesão da escola e dos adolescentes e jovens
e a aprovação dos pais é um desafio para os mobilizadores. “O
Marista, conservador e de extrema direita, achava que todos que
insurgiam contra o errado eram baderneiros. E, depois dos debates,
os estudantes iam para casa, e contavam a história da mobilização
aos pais e voltavam no outro dia dizendo: ‘Olha, meu pai e minha
mãe não aceitam, em hipótese alguma, que a gente vá às ruas,
brigar com a polícia, se insurgir contra o governo’. ‘Não quero vocês
com esses baderneiros’ eram as palavras de ordem deles”, recorda
Celsinho, um dos poucos a contar com apoio da família para ações
políticas. A rechaça é compreensível: a geração dos pais é formada
por quem viveu o horror do regime autoritário anos antes.
Aos poucos, além dos pais de Celsinho, outros adultos
estimulam os filhos a lutarem por um país melhor, talvez, por
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influência da mídia, que, em certo momento abandona Collor e
passa a noticiar as manifestações. “Começaram a surgir cartas de
pais de alunos, fazendo consideração sobre o momento político em
que o país vivia. Lembro uma em que a pessoa externava a alegria
em ver a participação dos estudantes nisso e a necessidade de
que todos se engajassem”, relata Alexandre. Situação similar que
ocorria em outros estados, onde pais expressavam por meio de
cartas enviadas a redações de jornais e em conversas entre amigos,
o orgulho que sentia dos filhos, por lutar por um país melhor.
O

engajamento

ocorre

desde

a

organização

das

manifestações, muito antes delas chegarem às ruas. A partir da
divulgação da data, do horário e do percurso das passeatas, em
reuniões convocadas pela Umes, colocam-se as mãos na massa
para produzir os apetrechos a serem utilizados nas caminhadas,
ora realizadas no Centro da cidade, ora nos bairros periféricos
de Salvador. O grêmio, que tem autonomia financeira, arca com
parte dos custos. A outra parte do dinheiro foi arrecadada com os
próprios alunos, que fizeram um tipo de “vaquinha”, para a compra
demais materiais.
Em outras instituições, os próprios manifestantes, por
vezes, doam o dinheiro necessário para aquisição dos recursos.
E muitas vezes, os eventos contaram com o apoio de entidades
sindicais, partidárias e de entidades estudantis como a Une e a
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), que com
cheques sem fundo, alugou trios elétricos e carros de som para as
manifestações, principalmente na capital baiana, conforme revela
um dos diretores nacionais da entidade Mauro Panzera.
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A pé, a garotada do Marista sai do Colégio, em direção à
Avenida Sete de Setembro, onde compra os metros de tecidos
nas cores preta, colocados nos braços, em sinal de luto, e branco,
usados na confecção de faixas com frases em repúdio à corrupção.
De lá, as próximas paradas são as lojinhas do Largo Dois de Julho,
onde Celsinho, Alessandra e outros estudantes, responsáveis pela
aquisição dos produtos, adquirem cartolinas e potes de tinta
guache, principalmente nas cores verde e amarela, para pintar os
rostos dos militantes, como visto pela TV, nos eventos de São Paulo
e do Rio de Janeiro, quando milhares jovens coloriram as faces em
protesto, levando o movimento a ser chamado de “Cara-pintada”.
Com a grande efervescência da cidade, o comércio
soteropolitano está a todo vapor e fatura bastante. Além da garotada,
dezenas de sindicatos, partidos e diversas entidades populares
consomem estes produtos e algumas mercadorias somem das
prateleiras. A falta de camisas de algodão, principalmente na cor
branca, preocupa os ativistas, que não contavam com a escassez
de um item tão importante para garantir unidade nas passeatas.
No Colégio, em poucas horas, o pátio transforma-se em
uma extensa oficina. Pelo chão, meninos e meninas, empolgados,
desenham, no tecido e nas cartolinas, palavras de ordem: “Fora
Collor”, “Basta de Collor”, “Anos Rebeldes, “Xô corrupção!”. Sobre
o pano branco, as letras vermelhas representam a revolta da
população. O verde e o amarelo, que decoram faixas, cartazes e as
faces dos manifestantes, indicam que o Brasil é do povo; e não, de
corruptos como Collor de Mello.
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desde criança, ele auxilia os pais esquerdistas a confeccionarem e
carregarem “pirulitos”, cartazes de papel e madeira com frases de
efeito utilizadas em atos populares. Durante o período do regime
militar, ele estava sempre presente em encontros – muitas vezes,
clandestinos –, promovidos em sedes de sindicatos e partidos e, até
mesmo, na casa onde morava, para organizar a oposição ao governo.
Quase todos os dias, após o fim da aula da professora Simone, na
Escola infantil Plic Ploc, situada no bairro do Garcia, Celsinho e seus
irmãos – Maurício, Pedro Julião e João –, acompanhados pelo pai,
iam para a sede do Partido dos Trabalhadores (PT), na Federação, ou
de sindicatos.
As intermináveis reuniões cansavam Celsinho, seus irmãos
e os filhos de outros militantes. Exaustos, após as brincadeiras
improvisadas enquanto os adultos definiam estratégias políticas,
os meninos adormeciam nas cadeiras. “Nós não tínhamos com
quem deixar as crianças e, então, nós carregávamos eles para todos
os lugares que você possa imaginar: passeata, protesto, reuniões
de formação de partido e entidade de representação da sociedade”,
explica o pai, antes de comentar uma lembrança compartilhada, a
poucos dias, por Celsinho:
– Meu pai, você lembra de quando a gente era pequeno? –
questiona o filho.
– O que foi Celsinho? – responde Celso.
– Você nos obrigou a sairmos de casa no Carnaval, levando
um bocado de pirulito democrático – completa Celsinho.
Em um dia chuvoso, os garotos, empunhando os “pirulitos”
confeccionados no dia anterior, desfilaram pelo tradicional circuito
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da folia momesca, no Centro da cidade. Os longos e encaracolados
cabelos, umedecidos pela chuva, incomodavam menos que o peso
do cartaz. Feitos com cabo de vassoura, madeirite, cartolina ou
papelão, o apetrecho cansava rapidamente o garoto, porém, com
sua determinação e persistência, não desistia e perseverava na
luta dos pais.
Sozinhos ou com a ajuda de companheiros, os adolescentes
e jovens pintam os rostos, em um movimento similar à preparação
indígena para a guerra. Não deixa de ser uma luta, e o verde e
amarelo preponderantes sinalizam as motivações da batalha: o
“resgate” do patriotismo e do orgulho de ser brasileiro, por meio
da transparência e lisura na política. Com as caras pintadas, pano
preto no braço e cartazes e faixas nas mãos, centenas de estudantes
de escolas particulares e públicas (como Central, Teixeira de Freitas,
Severino Vieira, Ypiranga, Manoel Novaes, Delta, Nobel, Duque de
Caxias, Colégio da Polícia Militar, Marista, Anchieta, Dois de Julho,
Escola de Engenharia e Técnica, entre outras), e universidades
(como Católica de Salvador, Universidade de Salvador, do Estado da
Bahia e a Federal da Bahia) saem das sedes das instituições onde
estudam, em direção ao Largo do Campo Grande, tradicional ponto
de manifestações.
Em outras situações, circulam por ruas de bairros como
Brotas, Paripe, Perirperi. E no interior, populares percorrem as ruas
dos municípios de Camaçari, Itabuna, Vitória da Conquista, Ilhéus,
para dar visibilidade à censura. Bandeiras, símbolos e membros de
diversos sindicatos e partidos de oposição, como o PT e o PCdoB
(Partido Comunista do Brasil), misturam-se aos discentes.
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Nem sempre as ações são pacíficas. No Colégio Dois de Julho,
a agitação toma conta dos secundaristas e, também, dos alunos
do primeiro grau. Crianças e adolescentes de 10, 11, 12 e 13 anos
abandonam as aulas e exigem que os portões sejam abertos, para
seguirem para uma das passeatas. Gritam, balançam os portões.
Mesmo receosa, a direção cede, interrompe as aulas e permite a
saída da meninada. Episódio similar aos milhares que ocorrem
Brasil afora, onde, contrariando a decisão de pais e instituições
estudantis, crianças e pré-adolescentes, também, vão para as
passeatas.
Pelo caminho, os militantes encontram reações diversas.
Arlindo Felix / Jornal A Tarde

A alegria dos estudantes era um dos diferenciais das manifestações Fora Collor.
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Uns acusam os manifestantes de baderneiros; fazem sinal de
reprovação, da janela das suas casas, com o polegar para baixo;
discordam da “baderna” que a “estudantada” faz pelo país. Outros
apoiam o protesto. “Fomos andando pelo Campo Grande, Forte
de São Pedro, Avenida Sete de Setembro e os trabalhadores das
lojas começaram a aderir ao movimento. Pedíamos para baixarem
as portas e se incorporarem à manifestação, e eles atendiam ao
chamado. Quando a gente menos esperou, trabalhadores, diversos
vendedores e motoristas já participavam. Era como se fosse um
Carnaval. Muito emocionante”, recorda, entusiasmado, Celsinho.
Em uma delas, em frente ao Relógio de São Pedro, Celsinho
Arquivo pessoal Penildon Silva Filho

Estudantes aguardam início das manifestações.
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protagoniza um momento marcante. Ao som da musiquinha O
Collor vai ganhar / uma passagem pra sair desse lugar / não é de
carro / nem de trem / nem de avião/ é de algema / no camburão /
Êta Collor ladrão, entre centenas de pessoas, de cima do carro de
som, ele avista os pais, curtindo e vivendo um novo movimento de
luta pela transformação do Brasil. A felicidade, também, é visível
no semblante de Celso e Rosa, orgulhosos da iniciativa do jovem.
Duas gerações se encontram, desta vez, com papéis invertidos: o
filho protagoniza o evento e os pais apenas acompanham o rapaz.
Jingles, palavras de ordem escritas em faixas e cartazes e
discursos inflamados pronunciados do alto de carros de som e até
de trios elétricos voltam-se para o combate à corrupção e tudo
que se relaciona, naquele momento, ao governo Collor, como as
privatizações das instituições federais e o confisco de poupança
e contas correntes, além da valorização da educação e do ensino
público de qualidade. “Não era um movimento, especificamente,
contra Collor ou quem quer que fosse. Era um movimento, acima
de tudo, pela ética na atividade política”, avalia Alexandre.
As passeatas mais populosas, vistas em Salvador, escapam
ao clima sério e à sobriedade comuns em eventos dessa natureza.
Fantasias e máscaras ironizam os protagonistas do caso: Collor;
Rosane, presidente da LBA (Legião Brasileira de Assistência), e
esposa do presidente, acusada de desvio de verbas e favorecimento
de familiares; Paulo César Farias (PC), tesoureiro de campanha e
amigo do presidente, acusado de participação no esquema de
desvio de verbas de setores essenciais por meio da manipulação
de contratos.
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Os trios e carros de som, alugados ou cedidos por sindicatos e
partidos políticos, estão em toda parte do percurso, fazendo ecoar
discursos inflamados e sarcásticas e engraçadas rimas envolvendo
os personagens centrais do esquema. Rosane, coisa feia, vá com
Collor pra cadeia, diziam uns. Um, dois, três, quatro, cinco mil, eu
quero que esse Collor vá pra puta que o pariu, cantarolam outros. O
ambiente é descontraído e, por vezes, sequer lembra uma passeata
de protesto, com confronto, truculência e violência, recorrentes no
período autoritário.
Sem brigas entre os manifestantes, que alegremente exercem
seu direito como cidadãos, nas passeatas “Fora Collor” que reúne
Arquivo Pessoal Penildon Silva Filho

Milhares de pessoas ocupavam as ruas do Centro de Salvador.
62

Karina Brasil | Celso Zallio Coelho

Arquivo pessoal Penildon Silva Filho

A alegria dos jovens durante as manifestações foi a principal característica do Fora
Collor! .
milhares de pessoas em Salvador, não são visíveis atos de violência,
muito menos repressão por parte da polícia. O medo de que o
então governador do estado Antonio Carlos Magalhães (ACM),
que apoiava o presidente, reprimisse os atos não se concretizou
e a força policial, apenas, acompanha a manifestação para evitar
problema entre os manifestantes e garantir a segurança do local.
Comum em atividades voltadas à juventude, a paquera
“rola solta” nos encontros que servem para discutir detalhes do
movimento e nas caminhadas em si. Muito namoros surgem dali.
Empolgado com as lembranças do período, Celsinho relata que sua
preferência por meninas participantes do movimento estudantil.
Uma das diretoras da União Metropolitana dos Estudantes
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Secundaristas (Umes), Liliane Reis é uma de suas paixões. Seus
redondos e castanhos olhos brilham, ao lembrar do amor juvenil: “Eu
tinha um encantamento físico e um encantamento emocional. Ela
era mulher perfeita: de esquerda, militante, a referência de mulher
para mim”. Portanto, não foram só a pele clara, os olhos expressivos,
o cabelo tingido, o corpo torneado da moça baixinha que encantou
o filho de seu Celso e dona Rosa. Naqueles eventos, formaram-se
grupos para ir à praia, ao cinema, ao shopping, redes de amizades
que se perpetuaram.
Em meio às brincadeiras e a paquera, os anseios da sociedade
e as promessas de campanha descumpridas pelo presidente são,
amplamente, expressados em cartazes, faixas, discursos, entrevistas
a veículos de comunicação e no semblante da população. Foi
lançada uma nova forma de fazer política, mais alegre, menos tensa,
mais compatível com as características dos adolescentes e jovens e,
por isso, tão atrativas para a nova geração.
Os atos em repúdio às acusações contra o presidente
contribuíram para a aprovação do início do processo de impeachment
na Câmara dos Deputados. Está dado o primeiro passo para a
cassação do mandato e dos direitos políticos do presidente, um
desfecho esperado para o encerramento de uma das mobilizações
sociais do Brasil Republicano, que deixa lições, sobretudo, para
a geração de Celsinho. Jovens como ele aprendem, na prática,
os valores da democracia e forjam sua vida a partir de militância
política, através dos movimentos estudantis, sindical e partidário.
Após o fim do movimento “Fora Collor”, as relações de
Celsinho com as lideranças estudantis e político-partidárias só
64
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Arquivo Pessoal Celso Zallio Coelho

Após as manifestações do Fora Collor, a atuação de Celsinho foi mais forte no comando da
Juventude Ativa Marista (JAM).
crescem. No ano de 1994, a chapa de oposição Juventude Ativa
Marista (JAM), composta por ele e outros colegas, ascende à
diretoria do grêmio do Colégio e implanta ações em defesa dos
direitos dos alunos, professores e demais funcionários da família
Marista. Após concluir o 2º grau, o jovem mora no Rio de Janeiro,
onde cursa a faculdade de direito na Universidade Estácio de Sá,
mas a estada longe da Bahia é curta: ele retorna à capital baiana,
no mesmo ano, para coordenar a campanha de Lídice da Mata ao
cargo de deputada estadual pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro).
Sua paixão pela política faz com que a pretensão de ser
bacharel em direito seja suplantada pela rara graduação em
administração pública e planejamento municipal, ministrada pela
já extinta Polifucs, em Lauro de Freitas, cidade vizinha a Salvador.
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O aluno mediano do Marista torna-se gestor público. Dentre as
funções políticas já exercidas por ele, estão assessor parlamentar
do vereador Celso Cotrim, seu pai; coordenador do Simm (Serviço
Municipal de Intermediação de Mão de Obra); chefe de gabinete
da Secretaria de Economia, Emprego e Renda de Salvador;
subsecretário de Turismo do Estado da Bahia; superintendente
de Serviços Turísticos do Estado da Bahia; conselheiro fiscal da
Empresa Gráfica da Bahia; conselheiro administrativo do Instituto
Mauá e diretor da administração e finanças da Empresa Baiana de
Turismo (Bahiatursa).
Celsinho engaja-se na juventude do PT por influência dos
pais petistas. Entre os anos de 1994 e 2011, entretanto, ele ocupa
a presidência do PSB na Bahia, cargo ao qual renuncia no dia 14
de janeiro de 2011, por divergências internas no partido, e retorna
ao PT, depois de 17 anos de distanciamento. Duas vezes candidato
a deputado estadual – uma pelo PSB e outra pelo PT –, derrotado,
ele profetiza que sua família permanecerá, pelas próximas 13
encarnações, dedicada ao partido. Uma brincadeirinha em alusão
ao número da legenda, 13.
Mesmo após diversas experiências no campo político
e profissional, as recordações do movimento “Fora Collor” em
Salvador fazem parte das suas lembranças: “Tenho consciência de
que eu sou um grão de areia no oceano, mas ajudei a fazer a história
naquele momento, dizendo não à corrupção e à má utilização do
dinheiro público, dizendo, sim, à seriedade. Nosso país tem jeito.
Por isso, se me perguntarem se eu faria tudo de novo, eu diria:
‘Faria’. E faria muito mais, porque a cabeça, 20 anos depois, está
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mais amadurecida e preparada para isso”.
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“Não podia chamar de Fora Collor,
aí a gente fez a camisa com o dizer
‘Basta de Collor’”
Hilton Barros Coelho

Radical da Esquerda

Psituada

elos corredores da Escola Técnica Federal da Bahia (ETFBA),
no bairro do Barbalho, olhares desconfiados,

burburinho, conversas ao pé do ouvido. Um número restrito
de estudantes recrutados em sigilo, entre os integrantes do
grupo estudantil “Semeando o Movimento”, fora de sala de
aula, preparava-se em segredo para a defesa do comunismo em
Salvador. Os livros, que faziam parte do programa de iniciação,
tiveram as capas trocadas. Documentos e artigos de orientação
ideológica eram escondidos a “sete chaves”, para que ninguém
pudesse desconfiar dos conteúdos estudados com tanto afinco e
avidez, por aqueles jovens.
Era 1988. O regime autoritário instaurado em 1964
havia terminado há apenas três anos, mas a censura e a
repressão, que provocaram prisões, torturas, mortes e inúmeros
desaparecimentos de suspeitos de atentarem contra o governo
militar, ainda, amedrontavam os integrantes do então clandestino
Movimento Comunista Revolucionário (MCR). Criado em 1985,
o grupo compunha uma das vertentes mais radicais do Partido
dos Trabalhadores (PT), legenda que acolheu remanescentes de
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organizações comunistas do período autoritário como a Ação
Popular (AP), o Partido Comunista Brasileiro (PCB) e o Movimento
pela Emancipação do Proletariado (MEP), antiga Organização
Revolucionária Marxista-Política Operária (ORM-Polop).
Dentre os alunos recrutados para participar do destacamento
sigiloso, estava Hilton Barros Coelho, um meninote de 16 anos que
sequer ouvira falar antes de personalidades de referência para o
movimento “vermelho” no mundo, como Karl Marx e Mao Tsé Tung.
Filho da professora de história Ivonilde Raimunda e do militar
Altamir Santana, o caçula dos sete herdeiros do casal havia migrado
de uma das mais tradicionais escolas estaduais de Salvador, o
Colégio Luiz Viana, localizado no bairro de Brotas, onde morou
boa parte de sua vida, em busca de formação técnica-profissional
que lhe habilitasse para o mercado de trabalho. Porém, o difícil
ingresso na Escola Técnica, atual IFBA (Instituto Federal da Bahia),
conquistado através de rigorosa seleção, semelhante à que ocorre
nas universidades, para ele, representou tanto o conhecimento
de matérias das áreas de ciências naturais e exatas (como física,
química e matemática), quanto à apreensão de informações e o
desenvolvimento de visão crítica acerca de temas relacionados à
política e ao poder, como o marxismo e o comunismo.
Entre uma aula e outra, aquele garoto magricela, alto e
meio desengonçado encantou-se com as propostas e os ideais
defendidos pelo MCR e filiou-se ao grupo, sem noção precisa das
implicações do seu gesto. Era uma aventura, junto com outros
estudantes, que incluía um tipo de rito inicial. Por um ano, em
reuniões às escondidas, estudaram, debateram e interpretaram
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o documento base do MCR, que continha estratégias e táticas da
facção e uma leitura particular sobre a realidade brasileira, além
do Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels,
livros do chinês Mao Tsé-Tung e do russo Lenin, a exemplo do
título Stálin e a Revolução, e outros textos acerca de concepções
socialistas e das teorias marxistas, como se estas fossem capazes
de mudar o mundo. Após este período, fizeram um estágio por seis
meses.
“Finalizado este processo, era necessário enviar uma carta
para a direção nacional do Movimento, dizendo por qual motivo
você concordava com as ideias e avaliando como tinha sido sua
prática na militância. A partir daí, se a direção nacional achasse
que você tinha conhecimento, você entrava”, explica Hilton,
que, durante este período, aprimorou o conhecimento teórico
e prático do marxismo e socialismo, que norteia suas decisões e
posicionamentos políticos há mais 20 anos.
Ao ingressar no MCR, os candidatos precisavam demonstrar
domínio e convicção quanto à concepção marxista do grupo.
Cada aspirante possuía um assistente individual, um militante
veterano encarregado de acompanhar o jovem e guiá-lo quanto
aos conceitos e às diretrizes do Movimento. A primeira discussão
com seu guia, realizada na Biblioteca Pública do Estado da Bahia,
situada no bairro dos Barris, nunca foi esquecida por Hilton. O olhar
baixo e sereno do adolescente transfigurou-se diante da primeira
pergunta de Juvenal de Carvalho, à época aluno da Escola Técnica.
– Você tem disposição de colocar sua vida em risco? –
questionou Juvenal, surpreendendo Hilton.

73

Caras Pintadas | O Movimento Fora Collor em Salvador

– Não me responda agora. Pare para pensar – pontuou,
posteriormente.
Mesmo com receio, diante do recente contexto de repressão
aos militantes políticos, da instabilidade do governo instalado pósregime militar e da fragilidade da democracia do país, o estudante
aceitou participar da organização, empolgado com os ideais
defendidos e a possibilidade de contribuir para a construção de
um mundo melhor.
A inserção na facção representou seu engajamento nos
movimentos estudantil e social, realizados, durante grande parte
de sua trajetória, no bairro de Periperi, no Subúrbio Ferroviário,
região para onde se mudou em 2009, mais precisamente para
a localidade de Itacaranha, após o casamento com Denise, com
quem tem uma filha, a pequena Maiana. Aliado aos rigorosos
estudos e debates teóricos, ele, assim como os demais aspirantes
ao MCR, passaram a integrar o núcleo da juventude do PT, que,
frequentemente, realizava grandes seminários em São Paulo, para
instruir os jovens para a mobilização política.
Com medo da reação do pai militar, que sempre contava as
repressões ocorridas no regime autoritário aos filhos e alertava-os
quanto aos riscos de envolvimento político, Hilton não revelou o
verdadeiro motivo da primeira viagem a São Paulo. Para driblar os
pais, que ainda não sabiam de sua inclinação política, ele disse que
havia sido selecionado pela Escola para participar de um congresso
científico. A mentira duraria pouco.
Passada uma semana, a falta de informações do filho, que,
até aquele momento, não tinha entrado em contato com a família,
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deixou inquietos seu Altamir e dona Ivonilde. Na direção da Escola
Técnica, ninguém sabia do tal congresso, nem do paradeiro de
Hilton. Angustiado, Altamir utilizou seus conhecimentos para
acionar a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São
Paulo, mas, antes da intervenção desta instituição, entre amigos
e familiares, surgiu a ideia de buscar informações na sede do PT,
que confirmou a existência de um seminário do partido na capital
paulista, o que foi um alívio para o casal.
Na maior cidade do país, em meio às discussões, uma
secretária adentrou no plenário, pediu licença e informou que
havia uma ligação para o senhor Hilton Barros Coelho. Com pernas
trêmulas e suor incessante na testa e nas mãos, ele levantou-se e
seguiu a moça, que o direcionou até o telefone. Era uma ligação
interurbana. Bastante amedrontado, atendeu: “alô!”. Pronto. O que
mais temia aconteceu: Seu Altamir descobriu o verdadeiro motivo
da viagem.
No regresso a Salvador, a tensão aumentou. Ao encontrar a
família, o adolescente aprendeu uma importante lição, ao tomar
ciência da decepção dos parentes, principalmente do pai, com o
ato:
– Pô, você mentiu para gente – reclamou, decepcionado, o
patriarca.
Já seduzido pelos ideais socialistas de ícones como Che
Guevara, Hilton arrependeu-se:
“Pra mim, que estava começando a militância política de
esquerda, foi desmoralizante. Che Guevara sempre falava que
a verdade era revolucionária. Fiquei em xeque, do ponto de
75

Caras Pintadas | O Movimento Fora Collor em Salvador

vista ético. Talvez, essa tenha sido minha primeira experiência
marcante, na perspectiva da ética socialista”, revela.
Àquela altura, Hilton já estava entregue à ideologia
socialista e buscava aplicar os princípios desta corrente, por meio
do movimento estudantil e da militância política e social. Naquele
período, os alunos da Escola Técnica possuíam representatividade
entre os estudantes secundaristas em toda a sociedade, devido
à politização do grupo, às aptidões exigidas para ingressar na
unidade, ao nível de exigência dos cursos e às bem sucedidas
lutas travadas por eles junto ao poder público e às possibilidades
de que os egressos da instituição viessem constituir uma nova
classe média, líder de opinião. Grande parte deles tornavase trabalhadores do Pólo Petroquímico de Camaçari, em
funcionamento desde 1978, e agente propulsor da de economia
baiana. Por lá, era comum o engajamento em manifestações por
causas educacionais e sociais. “A Escola Técnica é uma espécie
de celeiro do movimento estudantil de Salvador, fazia grandes
mobilizações”, comenta Hilton.
O incremento de quantidade de meia-tarifa em ônibus
era uma das reivindicações dos estudantes em 1989. O “Grupo
Semeando”, que comandava o grêmio da ETFBA, pleiteava o
aumento de 75 para 100 de passes escolares para alunos da
Escola Técnica, que tinham aulas aos sábados; e de 50 para 75
para discentes das demais escolas de Salvador, com atividades
educacionais apenas em dias úteis. Com esta bandeira, as
lideranças convocaram os colegas para protestar.
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Arquivo CEFET-BA

A Escola Técnica era um dos principais centros de movimento estudantil do período.
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Centro, até a Praça Municipal. Pelo caminho, alunos estudantes
de diversos colégios estaduais (como Iceia, Central, Teixeira de
Freitas), aderiram à manifestação. Muitos juntavam-se à passeata,
que parou defronte à Prefeitura. Diante da recusa do prefeito
Fernando José de recebê-los, Hilton e demais líderes do movimento
resolveram “radicalizar”, para pressionar o gestor. “Paramos na
frente da Prefeitura, sentamos no chão. Nenhum carro passava.
Fizemos um engarrafamento gigante”, conta Denilson Neves, então
vice-presidente do grêmio da Escola Técnica e amigo de Hilton.
Com os transtornos causados pelos jovens, a Polícia de
Choque foi chamada para acabar com a “aglomeração”. A Praça
Municipal virou uma trincheira de batalha, no meio da tarde. Os
policiais tentavam intimidar os ativistas, jogando viaturas em
cima do bloqueio. Exaltados, os jovens apedrejaram a Prefeitura
e veículos. Iniciou-se uma confusão, lembrando os momentos de
repressão do regime autoritário. Do alto do carro de som, Hilton e
Evanilda Bulcão, Eva, então diretora do grêmio, observavam a ação.
Em meio à confusão, algumas detenções. “Os policiais saíram para
bater na gente e, por isso, apedrejamos. Sabe aquela Prefeitura
toda de vidro? Quebrou tudo”, relembra Denilson, que conseguiu
escapar e voltou, imediatamente, à Escola para requerer ajuda.
As turmas do turno noturno já estavam em aula, quando
Denilson adentrou à procura do diretor Alberto Tripodi, que apoiava
os estudantes em suas reivindicações. Evanilda Bulcão estava
presa, junto com diversos outros estudantes. Muitos, como Hilton,
foram agredidos. O receio de repressão aos demais discentes da
ETFBA fez com que as aulas fossem suspensas. “Quem estiver com
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a farda azul, eles vão bater”, temia Denilson.
Indignado, o diretor, além de declarar repúdio à reação
policial nos meios de comunicação, rumou para a delegacia e
exigiu a liberdade dos detidos:
– Vocês vão soltar meus estudantes agora – bradou o
dirigente escolar.
Surtiu efeito. Os jovens foram libertados e, apesar da violência
contra a primeira investida, prosseguiram com as manifestações.
Dias após o manifesto reprimido, centenas de alunos da ETFBA, e
de diversas escolas estaduais e, até mesmo, privadas realizam um
dos maiores protestos do período. O prefeito rendeu-se e aceitou
dialogar. Todas as propostas foram aceitas, pela Prefeitura, e novos
direitos foram conquistados pelo segmento.
Logo depois, embalado por aquela representativa vitória,
grande parte daqueles estudantes engajou-se na campanha para a
primeira eleição direta para presidente da República, após o regime
militar, em 1989. Estimulados com a candidatura do sindicalista
e fundador do Partido dos Trabalhadores (PT) e a possibilidade
de consolidação da democracia, os dirigentes do MCR, já fora da
clandestinidade, criaram a Força Socialista como núcleo interno do
PT e se inseriram, de corpo e alma, na difusão dos ideais petistas.
Panfletagem, comícios, passeatas, corpo a corpo em escolas,
faculdades e sindicato eram algumas das atividades promovidas
pelos militantes. Debaixo do sol escaldante, eles caminhavam
pelas areias quentes do litoral baiano, distribuindo panfletos e
/ ou vendendo pulseirinhas artesanais, feitas por eles, e sucos
para arrecadar dinheiro e dar continuidade às ações. Durante
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as andanças, Hilton recordava do tempo em que sequer tinha
barba e, sem o consentimento dos pais, circulava pela cidade,
principalmente, para tomar banho de mar.
Na Escola Técnica, não apenas os membros da Força Socialista
apoiavam Lula. Os conceitos e as ideias do operário encantavam
outros alunos. A adesão era explícita, nos comícios do candidato
em Salvador. Em um deles, era mais de uma hora da manhã
quando Lula subiu ao palco. Mesmo com atraso de sete horas no
pronunciamento, uma multidão ainda ocupava a Praça Castro Alves,
ansiosa para ouvir o petista. “Em um trecho do discurso dele, que
nunca esqueço, ele dizia assim: ‘Todo trabalhador sonha em levar
sua família para almoçar num restaurante, no final de semana’”,
recorda Hilton, referindo-se à promessa de Lula de dar dignidade
à população. “Os olhos do povo no comício de Lula brilhavam com
lágrimas”, completa, antes de se revelar decepcionado com as
gestões de Lula (2002-2010) na presidência.
Seduzidos, os jovens não mediam esforços para cooptar
votos e até viajar para o interior com tal finalidade. Eram dias de
trabalho e certa diversão. Em uma das viagens, em direção à Ilha
de Itaparica, Hilton, que, além da política, tem paixão pela música,
arriscou alguns acordes no violão, puxou o Jingle música do
candidato. Em fração de segundos, contagiou o ônibus que, como
um coral, cantou:
Passa o tempo e tanta gente a trabalhar
De repente essa clareza pra votar
Quem sempre foi sincero e confiar
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Lula lá, brilha uma estrela.
Lula lá, cresce a esperança
Lula lá, o Brasil criança
Na alegria de se abraçar
Lula lá, com sinceridade
Lula lá com toda certeza
Pra você, meu primeiro voto
Pra fazer brilhar nossa estrela
Lula lá é a gente junto
Lula lá valeu a espera
Lula lá, meu primeiro voto
Pra fazer brilhar nossa estrela
(Lula-lá, Hilton Acioly)
Dentro e fora do colégio, a militância de Hilton era aberta. E
o esforço foi recompensado, pelo menos, em Salvador, onde Lula
foi escolhido por mais de 70% dos eleitores de 1989. No entanto, o
resultado não se repetiu em todas as cidades do país e o petista foi
derrotado nas urnas, no segundo turno, no dia 17 de dezembro, por
Collor de Mello. A diferença entre ambos foi de, aproximadamente,
seis pontos percentuais. “Um complô!”, afirmavam militantes do PT,
acusando a elite de ter arquitetado um plano por temer a vitória
de um candidato do partido de esquerda e da perda de status.
A derrota abateu, mas não enfraqueceu o movimento. Como
oposicionista, havia muito que fazer. Era preciso acompanhar e
fiscalizar a atuação do governo; reivindicar melhoria; garantir o
cumprimento da Constituição Federal, promulgada em 1988; e a
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consolidação da democracia. Logo diante das primeiras ações do
presidente, a oposição precisou se posicionar. A radical e a brupta
adoção de princípios econômicos neoliberais (como a alteração
da moeda de Cruzado Novo e a volta do Cruzeiro, o sequestro de
poupanças); e a implantação de medidas relacionadas ao setor
educacional (como o corte de verbas, a ameaça de privatização
de instituições, a contenção da remuneração dos docentes), entre
outras medidas, provocaram indignação da população, em especial
da classe média, que teve seu poder de compra reduzido.
Afora isto, a diminuição dos impostos para importação de
produtos estrangeiros estabeleceu uma concorrência com as
mercadorias nacionais, que culminou no fechamento de várias
indústrias e o crescimento do desemprego no país. Na Bahia, a
redução na produção do Pólo Petroquímico de Camaçari e Centro
Industrial de Aratu (CIA), em Simões Filho, destino da maioria
dos egressos da Escola Técnica, deixou os estudantes apreensivos
quanto ao futuro profissional. “O Pólo entra numa crise muito
violenta. O CIA se acaba. Mas isto não é uma movimentação
isolada na Bahia, a quebradeira é nacional”, recorda Hilton, que
considera este fator como decisivo para o início da demonstração
da insatisfação contra as ações do presidente da República, no final
de 1991, em espaços públicos.
Para o militante, as medidas governistas sustentariam o
capitalismo. Sem problematizar o bom de falências e, os prejuízos
do empresariado, ele defende que o desemprego era estratégico.
“Marx falava que o capitalismo não sobrevive, se não tiver um
chamado exército de reserva de trabalhadores, um conjunto de
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desempregados que possibilite ao patrão chantagear o trabalhador:
‘Se você não quiser trabalhar por esse salário, tem quem queira’”,
explica.
A recessão econômica e o receio da queda na qualidade de
ensino da Escola Técnica, entre outros fatores, levaram os alunos da
unidade, mais de uma vez, às ruas. Durante 15 dias, várias passeatas
consecutivas. As aulas, que iniciavam às sete horas da manhã, eram
interrompidas, às dez, para dar início às manifestações, contra
o projeto que iria retirar benefícios dos professores das escolas
técnicas federais, entre outras questões. Outros movimentos
eclodiram pelo país e, sob pressão, o governo Collor recuou em
parte.
O cenário agravou-se. Às medidas impopulares adotadas
por Collor de Mello, somaram-se as denúncias de corrupção na
Legião Brasileira de Assistência (LBA), gerida pela primeira dama,
Rosane Collor. A mulher do presidente é acusada de desvio de
verbas e favorecimento a familiares. Entre militantes da oposição,
em especial da corrente mais de esquerda, de ideologia socialista,
como a abraçada por Hilton surgiu uma onda de protestos pela
deposição do presidente. Contudo, não havia consenso entre os
petistas quanto a adesão do movimento “Fora Collor”.
O tema foi um dos principais pontos de discussões do
Congresso Nacional do PT, realizado no início de 1992. Diante
do impasse, o PT preferiu não se engajar de imediato. Em meio
às discursões das diversas correntes internas do partido, ficou
determinado, pela direção nacional, que o PT iria respeitar o
calendário eleitoral, por considerar impossível a viabilização da
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saída de Collor Mello do poder. Isso resultou na primeira divergência
interna da legenda, que culminou com uma dissidência, anos depois
e a migração para o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), fundado
em 2004.
Inconformados, baianos como Hilton, Denilson, Evanilda e
Maurício Brito decidiram driblar, de forma criativa, a decisão da
cúpula. A festa ao Nosso Senhor do Bonfim estava próxima. Famosa
pela tradição religiosa e, por ser cenário de manifestações políticas,
a lavagem das escadarias da igreja, na segunda quinta-feira do ano,
era o momento ideal para demonstrar indignação contra o governo,
sobretudo, por contar com a participação de milhares de pessoas e
atrair a atenção da mídia nacional.
O grupo, vestido com camisas com o lema “Basta de Collor” em
vermelho, fez um dos primeiros atos na Bahia, pela saída do presidente
da República. “A gente não podia chamar de ‘Fora Collor’, porque isso
foi reprovado no Congresso Nacional do partido. Aí, a gente fez a
camisa com ‘Basta de Collor’. Obviamente, a direção nacional do PT
não aprovou e uma parte veio para cá, para expulsar a gente. Foi uma
confusão”, relata Hilton, com entusiasmo.
Outras manifestações isoladas contra Collor de Mello e
sua gestão eclodiam na capital baiana e inúmeras cidades do
país, articuladas por diversos grupos, em especial dos estudantes.
Ressabiada com o alto índice de desemprego, a classe trabalhadora
envolveu-se apenas em situações pontuais, de maneira assistemática.
Em Salvador, a certa altura, os bancários aderiram à causa – em
paralelo às reivindicações de aumento salarial –, assim como outras
categorias; e sindicatos diversos cederam apoio aos jovens discentes.
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Carlos Casaes | Jornal A Tarde

Em paralelo às reivindicações por aumento salarial, os bancários protestavam contra a
situação política do país.
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O ano de 1992 já transcorria de forma turbulenta, quando
surgiram, em maio, novas denúncias de corrupção no governo.
Empresário e irmão do presidente, Pedro Collor de Mello, primeiro,
denunciou o tesoureiro da campanha eleitoral de 1989 e amigo
íntimo do governante, o também empresário Paulo Cesar Farias
(PC), e, posteriormente, contra o próprio irmão, acusando-os de
corrupção, por meio de entrevistas publicadas pela revista Veja.
A divulgação das denúncias e, a apresentação de provas
do esquema foram suficientes para a criação, em junho, de
uma comissão parlamentar de inquérito (CPI), visando apurar
as supostas irregularidades. A medida do Congresso Nacional
fortaleceu, ainda mais, o movimento organizado pela corrente
radical do PT, da qual Hilton fazia parte, e por outros segmentos
sociais e políticos, principalmente aqueles que compunha a
esquerda brasileira como o Partido Comunista do Brasil (PC do B),
Partido da Causa Operária (PCO), Partido Democrático Trabalhista
(PDT) e demais legendas que apoiavam a saída de Collor.
Os protestos se espalharam pelo Brasil, mas passaram quase
despercebidos pela mídia brasileira, no primeiro semestre de
1992. A maioria dos veículos de comunicação havia contribuído
para a eleição do “Caçador de Marajás” e silenciava-se. O cenário
começou a ser alterado após denúncias do motorista Eriberto
França, que servia à secretária particular do presidente, Ana Acioli,
publicadas pela revista Isto é, no final de junho. O rapaz revelou
conduzir cheques da empresa Brasil Jet de PC Farias, para a Casa
da Dinda, residência do governante, permitindo que o esquema
fosse desvendado e houvesse a reunião de provas definitivas
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contra Collor de Mello. Finalmente, em agosto, as manifestações
passaram a ser mais divulgadas pela imprensa. Àquela altura, já
contavam com enorme adesão popular, especialmente estudantil.
Estudantes secundaristas e universitários articularam
Arquivo pessoal Penildon Silva Filho

Cartazes e faixas eram feitos pelos estudantes para protestar contra a situação do país.
protestos, em diversos pontos da capital baiana, sobretudo, no
Centro. A eles, juntavam-se trabalhadores (entre os quais, bancários,
comerciantes e comerciários); e militantes da oposição, de idades
variadas, homens e mulheres; e candidatos às eleições municipais
previstas para aquele ano. Em comum, todos tinham a indignação
contra o governo Collor de Mello e o desejo de vê-lo impedido de
atuar. Uns requeriam novas eleições gerais; outros, a posse do vice,
Itamar Franco. Uns, também, pediam ética na política e o fim da
corrupção; outros se voltavam a questões sociais, como a qualidade
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da educação.
Já sem participação direta no movimento secundarista,
Hilton, dividia-se entre o estágio do curso de eletrotécnica e a
articulação entre os jovens estudantes e o partido. Era uma espécie
de assistente político, das lideranças de grêmios e diretórios
acadêmicos, instruindo os líderes sobre o posicionamento e a
bandeira defendida pelo seu núcleo – devido ao recesso voluntário
do primeiro escalão da entidade, visando conseguir um emprego
no Pólo Petroquímico, após a formatura, e ingressar na luta sindical.
“Ele tinha preocupação em organizar o movimento, preocupação
teórica de entender o movimento; e fazia bem esse trabalho de
bastidores, de conversa no pé do ouvido”, revela Antônio Maurício
Brito, estudante contemporâneo de Hilton na Escola Técnica,
ressaltando que a timidez não impedia sua militância, nem
enfraquecia seu poder de convencimento.
Tornou-se impossível continuar omitindo os fatos. As ações
chegaram às páginas de impressos, telas de TV e à programação
das rádios locais, mas não ganhavam destaque na cobertura. Por
vezes, os militantes de outros estados tinham mais espaço nos
veículos locais do que os da terra. Com a promoção de inúmeras e
grandes manifestações, agora com espaço na mídia, e o transcurso
da CPI, o PT teve que render-se ao movimento.
A terceira grande manifestação geral ocorrida na capital
baiana, em 22 de setembro, reunindo aproximadamente, 80 mil
pessoas, contou com a presença do fundador e então presidente
do PT, Lula, um opositor contumaz do governo Collor de Mello.
De São Paulo, ele voou até Salvador e desembarcou no Aeroporto
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Internacional Dois de Julho, atual Luiz Eduardo Magalhães, a
poucos minutos do início do manifesto. Esperado pela multidão,
seguiu direto para a Praça da Piedade. Ao subir no carro de som,
foi aclamado e saudou os manifestantes. Depois, seguiu a pé,
pela Avenida Sete de Setembro, até a Praça Castro Alves, onde
foi, de novo, aclamado, em meio aos exaltados clamores pelo
impedimento do presidente. Com os rostos pintados nas cores
verde e amarela, vestidos com divertidas fantasias e sob gritos de
palavras de ordem, os manifestantes caminharam, já no final da
tarde, com cartazes e faixas em punho para disseminar seu pleito.
Apesar da ação oficial, o desentendimento interno, quanto
aos encaminhamentos não cessou. A corrente integrada por Hilton,
além do impeachment, queria a promoção imediata de eleições
gerais – e não, a posse do vice-presidente Itamar Franco do Partido
da Social Democracia Brasileira (PSDB), por considerá-lo parte do
governo Collor de Mello e, portanto, envolvido e com a imagem
manchada do presidente. Um outro grupo defendia a posse do
peessedebista, por acreditar que isto determinava a Constituição
Federal de 1988.
A divergência dentro do Partido dos Trabalhadores era
evidente, principalmente, nos atos públicos. Rememorando o
passado, quase duas décadas depois, ainda militante socialista e
idealista, Hilton detalha um dos episódios da época. Na Avenida
Sete de Setembro, manifestantes protestavam e, de certa forma,
também, divertiam-se. Sobre os carros de som, estudantes e
sindicalistas alternavam-se ao microfone, para estimular a massa
com palavras de ordem. Dentre os jovens oradores, estava um
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integrante da Força Socialista, que, ao tentar defender as eleições
gerais – a bandeira da corrente –, foi empurrado de cima do veículo
pelos próprios por companheiros de partido, contrários àquela
postura. Quem defendia a liberdade de expressão nem sempre a
praticava.
A esperada votação, na Câmara de Deputados, para a
definição sobre a instauração do processo de impeachment,
realizada no dia 29 de setembro, parou, praticamente, todo o país,
como se fosse um feriado nacional. Aulas em escolas, cursos e
faculdades e expedientes em órgãos públicos e empresas privadas
foram suspensos, para que toda a população pudesse assistir à
sessão, transmitida por emissoras de rádio e TV.
Na Rua Paraíso, no Centro, Hilton e demais companheiros da
Força Socialista aguardavam, ansiosos, pelo início da votação, num
pequeno espaço alugado pela corrente para servir de comitê. Em
escolas, nas casas e, também, no Campo Grande, principal centro
de concentração durante as manifestações, centenas de pessoas
reuniram-se para assistir à votação. As opiniões, uma a uma, eram
ouvidas pelos eleitores de todo o Brasil, esperançosos com a política
brasileira e com o poder de decisão do seu povo.
A explosão de emoções deu-se, por completo, após o voto
do deputado Paulo Romano do Partido da Frente Liberal de
Minas Gerais (PFL-MG), o 336º a declarar apoio à abertura do
processo, fazendo com que fosse atingido o escore mínimo para
garantir a ação. Ao atingir a meta para a aprovação do pedido
de impedimento, o Hino da Independência soou no plenário da
Câmara. Ao mesmo tempo, brasileiros e brasileiras sentiram-se,
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verdadeiramente, senhores do destino do país, que, mais uma vez,
parecia ser independente:
Brava gente brasileira!
Longe vá temor servil
Ou ficar a Pátria livre
Ou morrer pelo Brasil;
Ou ficar a Pátria livre,
Ou morrer pelo Brasil.
(Hino da Independência do Brasil, Evaristo Ferreira da Veiga)
Ao todo, dos 480 deputados presentes, 441 se disseram
favoráveis. Os outros 23 não compareceram. Pela primeira vez, no
Brasil, um presidente da República estava na iminência de ser
deposto com imensa participação popular neste processo. Estava
autorizado o julgamento. Collor seria afastado temporariamente,
por seis meses, até que fosse selado seu destino em definitivo.
Em sua substituição, entraria o vice-presidente, o mineiro Itamar
Franco.
Festa em ruas e praças de Salvador, principalmente no
boêmio bairro do Rio Vermelho. Parecia micareta, um carnaval
fora de época ao qual o baiano é muito afeito. Trios elétricos e até
grupos de samba embalavam as comemorações pela vitória. Com
sorriso no rosto, Hilton e demais companheiros festejaram, junto à
população, mesmo tendo consciência que aquilo não representava
mudança imediata no quadro do país, por Itamar Franco integrar
a direita e, possivelmente, dar continuidade ao projeto neoliberal
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Jornal A Tarde, 30 de setembro de 1992

Os deputados baianos Luiz Eduardo Magalhães; Ângelo Magalhães; Felix Mendonça;
José Lourenço; Luís Moreira; Luís Viana Neto; Milton Barbosa e Sérgio Tourinho Dantas
integram a lista dos 38 parlamentares que foram contra a instauração do processo de
impeachment.
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imposto pelo antecessor. “Por sermos políticos e politizados,
paramos para fazer uma avaliação. Vimos que o presidente que
estava entrando, no lugar de Collor, não ia fazer muita diferença.
Mas era necessário festejar com a população, para mostrar que nós
saímos vitoriosos naquilo e poderíamos sair vitoriosos em outras
situações”, revela a tática Denilson.
Os protestos da população arrefeceram em todo o Brasil,
inclusive em Salvador, enquanto os parlamentares apuravam as
denúncias. Três meses se passaram até chegar o tão aguardado dia.
Era 29 de dezembro de 1992, quando o povo brasileiro dividia-se
entre os dois fatos mais noticiados do dia, o assassinato da atriz da
Rede Globo de Televisão Daniela Perez, e o julgamento do processo
de impeachment, do presidente Fernando Afonso Collor de Mello,
pelos parlamentares às 9 horas da manhã. Pelas ruas de Salvador,
milhares de pessoas aglomeravam-se nas lojas de eletrodomésticos
e outros pontos comerciais com TV ligada. Passavam ávidas
por assistir aos lances do julgamento, transmitidos, ao vivo, por
emissoras de rádio e TV nacionais. Collor poderia perder o mandato
e os direitos políticos, o que possibilitaria a condenação pelo Código
Penal por crime de corrupção, entre outros.
Surpresa. Vinte minutos depois do início da reunião, o
advogado José Guillerme Villela – encontrado morto, em 2009,
com a esposa Maria Carvalho Villela e a governanta Francisca
Nascimento da Silva,

que trabalhou 32 anos para o casal –,

apresentou, em plenário, uma carta de Collor, pela qual ele
renunciava ao cargo para o qual fora eleito em 1989. De imediato,
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atordoados, os senadores interromperam sessão para analisar se
deviam ou não manter a votação.
A renúncia era uma estratégia para tentar evitar a suspensão
dos direitos políticos. Não deu certo. Collor não conseguiu livrarse do julgamento e, por 76 votos a três, foi considerado inelegível
e inabilitado para a política por oito anos, perdendo o direito de
candidatar-se a qualquer cargo público no país, durante esse
período.
Aquela foi a única sanção aplicada a ele. Era tarde da segundafeira, 12 de dezembro de 1994, quando o Supremo Tribunal Federal,
por cinco votos a três, inocentou Collor. Os ministros julgaram
improcedente a acusação de corrupção passiva, formulada pelo
procurador geral da República, Aristides Junqueira, sob alegação de
falta de provas. Uma vez cumprida a pena, o “Caçador de Marajás”
voltou à cena política elegendo-se em 2006, 14 anos após o processo
de impeachment, como senador federal por Alagoas. Ele também
pleiteou o cargo de governador do Estado em 2002 e 2010, mas foi
derrotado nas urnas. Entre os pares, transita, aparentemente, sem
culpa e constrangimento, pelos mesmos corredores por onde, em
1989, seus prepostos circulavam com enorme agonia, diante da
gravidade do caso.
O retorno não pôde ser assistido pelo seu irmão, Pedro Collor
de Mello, precursor das denúncias contra o presidente, pela mãe
da dupla e defensora da idoneidade de Fernando, Leda Collor; pela
esposa de PC Farias, Elma Farias; e pelo próprio PC, que morreram
durante o período em que Collor de Mello esteve fora do poder. Um
derrame de sangue seguiu-se à punição política do “Caçador de
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Marajás”. Muitos dos envolvidos, diretamente ou indiretamente, no
episódio sucumbiram. Alguns em misteriosos casos de homicídio.
Arquivo Senado Federal

Carta de Renúncia de Fernando Collor de Mello.
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No PT, nem o alcance do objetivo principal das manifestações,
o impeachment atenuou as divergências entre a Força Socialista
e outras correntes ideológicas coexistentes no partido. A posição
“benevolente” e “menos radical” da legenda, frente aos governos
posteriores, de Itamar Franco (1992-1994) e Fernando Henrique
Cardoso (1995-2002), com o passar dos anos, desagradou os
socialistas, defensores de uma sociedade mais igualitária a partir
de ações contundentes, de enfrentamento.
Em 2004, os radicais criaram, como núcleo do PT, a Ação
Popular Socialista (APS), mas um ano depois, decidiram romper com
o partido e ingressaram no PSOL (Partido Socialismo e Liberdade).
O qual o ex-aluno da Escola Técnica, historiador e funcionário
público, Hilton Coelho, tornou-se vice-presidente do diretório
estadual. Pelo partido, Hilton disputou eleições para governador
da Bahia, em 2006, e prefeito de Salvador, em 2008, popularizandose a partir de uma campanha embalada pelo jingle Hilton 50 do
cantor e compositor Edson Gomes.
Eu Quero Hilton 50
Na capital da resistência
Salvador
Eu Quero Hilton 50
Na capital da resistência
Salvador
Eu Quero Hilton 50
Pois com o Hilton
É fé, é povo, é consciência
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O desemprego, a violência
Têm causado muita dor
Somos a esquerda de verdade
Que vem lutar
Contra a velha política
Na cidade do Salvador
Os outros estão aí
Há muito tempo
Destruindo nossa história
Leiloando o nosso chão
Nova frente socialista
Negra ide popular
Pra mudar a situação
Do povo de Salvador
Salvador é muito bela
Tem um povo sem igual
Tem mulheres de coragem
Batalhando sol a sol
Saúde, educação e moradia
Um futuro de esperança
Com o Hilton a decisão
É do povo de Salvador
Eu Quero Hilton 50
Na capital da resistência
Salvador
Eu Quero Hilton 50
Na capital da resistência
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Salvador
Eu Quero Hilton 50
Pois com o Hilton
É fé, é povo, é consciência
Passada a luta contra Collor e a corrupção no governo
“colorido”, ele continuou envolvido com as questões políticas,
mas pleiteando cargos públicos. Tem sido assim com o paraibano
Lindberg Farias, o baiano Celsinho Cotrim, Alice Portugal e tantos
outros que possuíram ligação, direta ou indireta, com aquele
cenário político. Mudaram de frente, mas permaneceram com
ativa vida política.
Os mais de US$ 1 bilhão, desviados pelo esquema PC, nunca
foram encontrados; a tão esperada punição do presidente não
se concretizou por completo, pois ele foi inocentado pela Justiça;
Collor conseguiu voltar à política brasileira; e o Brasil ainda não
conquistou a tão sonhada ética na política. Mesmo assim, Hilton
ainda sonha com o tempo em que o país alcançará a tão desejada
democracia e se tornará um lugar justo, onde Maiana possa viver
e crescer feliz.
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A luta continua...

O1992, quando foi crucial para a suspensão do mandato do
movimento “Fora Collor” foi bem-sucedido. Pelo menos, em

então presidente Fernando Afonso Collor de Mello e sua inabilitação
política por oito anos. Depois veio a frustação: em 1994, o Supremo
Tribunal Federal (STF) julgou improcedentes as acusações contra
Collor e, por cinco votos contra três, o inocentou das acusações de
corrupção passiva. Adiante, os alagoanos, também, perdoaram-no:
o político, outrora renegado pela população brasileira, concorreu a
uma vaga ao Governo do Estado e ao Senado Federal, e, novamente,
voltou ao cenário político nacional em 2006.
Tampouco foram esclarecidas as mortes de envolvidos
no esquema de corrupção que determinou o impeachment do
presidente; não se confirmou a possível ligação de PC Farias com o
narcotráfico e com a máfia italiana; e nunca foram recuperados os
mais de US$ 1 bilhão desviados do esquema.
As manifestações de 1992 não resolveram, por completo,
o problema político do país, mas formaram uma geração de
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homens públicos e inauguraram uma nova forma de fazer política,
substituindo a sobriedade pela irreverência, a tensão pela alegria,
num momento de consolidação da democracia brasileira.
Penildon, Celso e Hilton ajudaram a construir essa história,
assim como milhares de anônimos e famosos que protagonizaram
as manifestações e atuaram na cobertura midiática, no Congresso
Nacional, nos partidos políticos e nas demais esferas da sociedade.
Porém, estes jovens e esta fase da história política brasileira são
pouco lembrados e estudados, principalmente, no que tange aos
fatos que fogem do cenário do eixo Rio-São Paulo e de Brasília,
capital do Brasil.
Das manifestações, restaram arquivos espalhados e
negligenciados em sindicatos, partidos, entidades estudantis
nas mãos dos militantes e as notícias publicadas por jornais,
revistas, rádios e emissoras de televisão, dispersas e, muitas vezes,
com informações distorcidas. Da memória dos participantes dos
atos, quase não há registro, embora estes possam revelar fatos
não documentados pelas instituições e pela mídia. Uma das
exceções é a coletânea de depoimentos feita pela União Nacional
dos Estudantes (UNE), mas que pouco traz sobre os eventos
soteropolitanos.
Para os que se envolveram nas belas, divertidas e coloridas
manifestações contra o “Fora Collor”, ficaram as lembranças de
uma juventude questionadora e das reivindicações de outrora,
sobretudo, mais ética na política e menos corrupção, que ainda
carece de documentação e estudo. Por ser um fato recente, o
“Fora Collor” possui uma vasta gama de assuntos que ainda não
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foram tratados pelos pesquisadores. Além das peculiaridades dos
atos e passeatas, sempre irreverentes e alegres, a participação de
outros segmentos da sociedade como trabalhadores, sindicalistas
e políticos podem ser abordados e analisados.
Os fatos e assuntos que norteiam os bastidores do processo de
impeachment e os motivos que realmente levaram à aprovação da
instauração do impedimento do presidente são pouco debatidos,
na sociedade, e podem ajudar a entender a conjuntura política
brasileira e como um político que sofreu tantas repressões por
parte da população consegue se eleger novamente 14 anos depois.
Estes e demais aspectos podem ser tratados por
pesquisadores e estimular um maior conhecimento da população
sobre episódios, como este, tão importantes para a história
política do Brasil. O “Fora Collor” em Salvador deve fazer parte
principalmente do conhecimento das novas gerações para que
saibam como jovens de outrora obtiveram tantas conquistas e
lutaram por um país melhor.
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