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A LITERATURA DE ANTÔNIO MARQUES RODRIGUES NA 

CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES E AFIRMAÇÃO DE SENTIDOS NO 

MARANHÃO DO SÉCULO XIX NAS OBRAS TRES LYRAS, LIVRO DO 

POVO. 

Alda Eunice Reis Santos1 

 

Introdução 

O presente trabalho reflete sobre a literatura de Antônio Marques Rodrigues2, nas obras: 

Tres lyras, e Livro do Povo. O texto analisa os aspectos relacionados aos sujeitos, tais como 

índio e o negro, o próprio contexto cultural e suas manifestações a partir de artigos, dissertações 

e teses que abordam as temáticas através das obras de Marques Rodrigues, como notório na 

obra O Livro do Povo, que expõe uma multiplicidade de elementos referentes à construção de 

identidade maranhense no período oitocentista, além de partir de uma proposta em relacionar-

se com a narrativa da obra Três Lyras.  

A História do Maranhão no século XIX carrega consigo um contexto representado por 

diversos elementos que formam uma historiografia regional e através de uma consciência 

presente de nacionalidade do período. Nesse contexto estava mergulhada em valores que iriam 

propagar o vigor da nova nação brasileira, legitimada por uma narrativa que em sua maioria 

remetia a sentimentos de pertencimento, de magnificência, não necessariamente de oposição 

em relação ao passado, mas da transformação dos valores do passado em algo inovador, 

cintilando no sentido de indicar a esse sujeito ‘outro’ sua condição emancipada capaz de 

peculiarizar sua existência.  

As obras Tres Lyras (1862) e Livro do Povo (1861), remetem ao sentido dos temas já 

citados, tais como: Índio e Sertão, temáticas estas também trabalhadas por outros autores do 

período oitocentista, uma vez que são lugar-comum na literatura brasileira do século XIX na 

forma como é debatido dentro da narrativa. 

Dentre as maneiras com que foram representados os temas “políticos” a partir da 

segunda metade do século XIX, período este já citado, muitas questões ganham novos sentidos 

por parte da camada social mais alta e, assim, “o projeto de nossos literatos procurou definir-se 

 
1 Graduanda do Curso de História, Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Aldaeunice16@hotmail.com  
2 Nascido em São Luís no dia 15 de abril de 1826 e faleceu em Avintes, Conselho de Gaia, em Portugal, no dia 14 

de abril de 1873. Bacharel em ciências jurídicas e sociais pela faculdade de Olinda, poeta e jornalista e Inspetor 

da Instrução Pública do Maranhão. 

mailto:Aldaeunice16@hotmail.com
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como um ato de suplência, chamando para a si a missão de conferir unidade a um país com 

fendas de todas as ordens” (COSTA; MACHADO, 2006, p. 55). 

A análise é relevante ao campo historiográfico, como inicialmente mencionado, no que 

diz respeito à relação entre Literatura e História, estando ligada ao campo da História Cultural, 

em que a memória e narrativa se vinculam, estando uma na outra, fortalecendo um sentido mais 

amplo das características para com a pesquisa histórica, de maneira a compreender as 

transformações sociais e as dinâmicas epistemológicas. 

Esse trabalho busca dessa maneira contribuir para uma análise e compreensão das 

especificidades com relação ao sujeito maranhense, tidas no século XIX, a partir dos sujeitos, 

como o negro e o índio, as manifestações culturais e sociais, percebendo que essas 

representações possibilitam analisar a multiplicidade de sentido desde a região, o espaço e 

identidade própria e histórica do Maranhão. Nessa perspectiva, um levantamento bibliográfico 

foi feito, com ênfase às questões da presença do indígena e negro no território maranhense, 

abordando com as relações que Antonio Marques Rodrigues traz em sua escrita, entendendo 

isso como um aspecto válido para a construção de percepções sobre o modo de vida maranhense 

e seus cruzamentos culturais. 

 

Construção de identidade – Tres Lyras  

A obra Três Lyras, produção publicada em 1862 é formada pela escrita de três autores 

de grande importância para o pensamento maranhense da época, em especial sobre a identidade 

desse povo e desses sujeitos. Entre os autores estão Trajano Galvão Carvalho, Gentil Homem 

de Almeida, e enquanto referencial teórico, Antonio Marques Rodrigues. 

Ao se tratar das representações que possibilitam o entendimento das práticas e 

manifestações que dão sentido a identidade maranhense e seu molde diferenciado de cultura, 

raça, movimentos da sociedade é importante lembrar que,  

A identificação de culturas e elementos populares com identidade 

maranhense pode ser observada através do constante acionamento da idéia 

de “povo maranhense” e por tentativas de mudanças nas percepções sobre 

negros, pretos ou afro maranhenses, e dos discursos e práticas que lhes eram 

característicos. Identidade maranhense foi modelada tanto nos caminhos da 

cultura e da tradição como nas trilhas do “povo” e da “raça”  (BARROS, 

2007. p. 74) 

E essa relação de caminhos, como discorre Evaldo Barros (2007, p.75), que seguem 

rumo à interpretação de características componentes de uma sociedade como a maranhense, se 

torna crucial a definição de nação que ocorrera no século XIX. De acordo com esse autor, as 



VI Simpósio de História do Maranhão Oitocentista / VI Simpósio Internacional de História Contemporânea: 200 

anos de regulamentação da imprensa no mundo luso-brasileiro. 

ISSN: 2236-9228 / 2357741-X 

9 

 

manifestações singulares do período oitocentista tornam-se de modo identitário às tradições 

com características próprias regionais, como na presença da diversidade do povo. 

A partir das temáticas que envolvem os poemas transcritos em Tres Lyras, é possível 

notar a relação e participação da vertente literária romântica, em que os autores se inclinam, 

que perpassa o século XIX, em que podemos citar Victor Hugo, literário francês da 

Modernidade, forte influência na luta por uma nova estética dentro da narrativa literária.  

Victor Hugo é, de fato, o grande escritor romântico, senão o maior, que nos 

espanta pela facilidade de criação (era capaz de escrever 80 versos por dia), 

que não aderiu à arte pela arte, mas que sempre pensou, pelo contrário, que 

a arte ensina. Daí seu interesse pela função do poeta dentro da sociedade. 

Ensinar, para Hugo, significa mostrar ao povo o futuro, mostrar o progresso 

ao povo. (MORETTO, p.17, 2003). 

Tres Lyras, aborda sobre as questões culturais, de identidade social e sócio-política. 

Além disso, está em formato de poemas, escritos entre a segunda metade do século XIX, e 

publicado pela Tipografia do Progresso, a preço de 3mil réis o volume, valor este utilizado no 

período. 

É válido ressaltar que o uso da tipografia na imprensa tem consigo uma mudança onde 

a província Maranhense em sua organização estivera passando, se conformando nesta região a 

partir do dia 15 de abril de 1821, com a província presidida por Marechal Português Bernardo 

da Silveira Pinto, com o periódico “O Conciliador”, que foi o primeiro a ser lançado no 

Maranhão. Percebendo assim, de forma direta, o contexto e a efervescência das mudanças as 

quais eram associadas à cultura escrita como Justino Magalhães (2003, p.35) ao afirmar sobre 

questões da modernidade, sendo obtidas a partir da imprensa tipográfica e ao livro como 

suportes básicos de um padrão civilizacional e como meios de comunicação e ação nos planos 

econômicos, políticos, cultural e religioso.  

Tres Lyras em sua narrativa traz questões sobre nacionalidade, políticas e regionalidades 

como festas populares e suas tradições, sendo fatores presentes no período oitocentista. Os 

poemas de Antonio Marques Rodrigues relacionam-se desde os escritos em homenagens a 

grandes autores, e o espaço social maranhense, até memórias poéticas em outros espaços, como 

poesias espanholas, servindo de contextualização ao eixo identitário em construção da 

sociedade maranhense. 

Dessa maneira, considerando as características que tratam sobre o contexto histórico, a 

obra parte de uma específica abordagem quanto a junção de vários poemas, com o objetivo de 

trazer com a literatura debates constantes a época do oitocentos, como a política e a vertente 

europeia à província maranhense. E, a relevância que essa obra traz, alarga olhares de destaque 
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sobre a província maranhense que estava passando por mudanças durante o século XIX, tais 

como a economia maranhense, com a apropriação de renda entre os proprietários rurais e 

exportadores3, além das questões sociais e gosto pela literatura, na efervescência cultural, com 

vários intelectuais no território maranhense, incluindo Antônio Marques Rodrigues4.  

Ainda mais, todo o cenário da região no século XIX estaria repleto de inúmeras 

características, tais como a presença do índio, o negro e suas solicitação ao que se refere as 

condições sociais. Mattos aponta que, 

A palavra negro foi utilizada na linguagem coloquial por quase todo o século 

XIX, como uma espécie de sinônimo de escravo ou ex-escravo, com variantes 

que definiam os diversos de cativos, como o africano – comumente chamado 

de “preto” até meados do século – ou o cativo nascido do Brasil – conhecido 

como “Crioulo”, entre as variações locais ou regionais (MATTOS, 1997 

p.342). 

Desse modo, utilizando dessa contextualização que trata a respeito do resgate sobre o 

elemento cultural parte das práticas de representação entre história e memória dentro da 

literatura. No Maranhão, o ideal de singularidade que abrange expressões locais e uma 

construção de identidade, percebida através do objeto da análise está em observar também 

através disso nas obras de Marques Rodrigues, como Tres Lyras, trazendo consigo esses 

elementos, em que se destaca a presença marcante de uma regionalidade e formação de sentido 

sobre a identidade Maranhense no século XIX.  

Tres lyras, como já citado, evoca questões sob uma perspectiva de nacionalidade, onde 

apresentam poemas, descritivos ao âmbito oitocentista, refletidas no nacionalismo, 

regionalidade e especificidades sócio-politico. Exemplificando, ao que inclui Tres Lyras, entre 

os primeiros poemas de Rodrigues, um deles é sobre a temática do “Anniversario da liberdade 

maranhense – Vinte e oito de julho” que trata sobre o evento de caráter regional e sobre 

identidade maranhense, como a balaiada e Independencia. Como esse trecho expõe: 

“Liberdade gentil, vem, nos protege 

Assim outr’ora nossos pais clamaram. 

E surgio a liberdade, e os vis tyrannos 

De medo e de terror mudos ficaram. 

Da Patria e de Dom Pedro à voz ingente 

A terra de Cabral teve outra sorte. 

Dom Pedro nos bradou: Sejamos livres. 

Bradaram todos: Liberdade ou morte.” 

(RODRIGUES, p.73, 1853) 

 
3 REIS, Flávio. Grupos Políticos e Estrtura Oligárquica no Maranhão. 2ª Ed. – São Luis: [s.n], 2013, p. 44 
4 LEAL, Antonio Henriques. Documentos Maranhenses. Pantheon Maranhense, Ensaios biográficos dos 

maranhenses ilustres já falecidos. 2. ed, tomos I e II, Rio de Janeiro: Editorial Alhambra, 1987. 
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O modo como é apresentado os temas a partir dos poemas esclarece a utilização de um 

ideal de uma construção literária maranhense do século XIX colocados na província. É 

representado como um bem cultural e elementos de uma modernidade sendo posta em prática, 

além de colocar em movimento de obras maranhenses entre a elite brasileira, e da intenção da 

informação que seria repassada a quem tivesse contato com a obra, trazendo a variedade de 

percepções para o público maranhense da época. Percebe-se, portanto, a visão de uma 

ampliação entre o sentido e formação de identidade própria, utilizando tais fatores, afim da 

possibilidade de apresentar as transformações conceituadas da época. 

É de se notar também as pontuações acerca da memória narrada, como nas temáticas e 

abordagens que são trazidas nos poemas, e o grau de representação que neles são expressos, a 

fim de possibilitar a transmissão entre o descrito dos lugares de memória necessários e as 

relações com o sujeito que escreve e ao que lê, e como a narrativa pode ser lembrada e sua 

feitura no pensamento, ao lugar histórico dessa literatura histórica, como Nora aponta: 

“o lugar de memória é uni lugar duplo; um lugar de excesso, fechado sobre 

si mesmo, fechado sobre sua identidade, e recolhido sobre seu nome, mas 

constantemente aberto sobre a extensão de suas significações.” (NORA, 

1993: p.26) 

Portanto, compreende-se esse espaço maranhense e sua construção preenchida pela 

integração de significados relevantes à economia, política, efetiva aos sentidos dos elementos 

apresentados, como um propósito de apresentar a forte presença cultural e artística na província 

maranhense advinda de outros espaços, como se representa na obra, pautando na diversidade 

dos temas escolhidos por Antônio Marques Rodrigues 

 

Construção de Identidade – Livro do Povo 

O Livro do Povo, retrata sobre a “Vida de N. S. Jesus Christo”, a qual, reunida em vários 

artigos úteis”, com sua 1ª edição em 1861, todavia, nessa análise se fixa a em sua 9ª edição, 

pela autoria de Antônio Marques Rodrigues, no ano 1881. 

No que se insere ao período que compreende a narrativa detém-se inúmeras questões 

que são enfáticas para construção de escrito. Uma delas refere-se ao ponto de que durante o 

século XIX se perpassava o modo de configuração identitária, devido a separação política de 

Portugal, em que se advém de uma característica de brasilidade, introduzido o contexto desse 

estudo regional.  

Ao se tratar das representações que possibilitam o entendimento das práticas e 

manifestações que dão sentido a identidade maranhense e seu molde diferenciado de cultura, 

raça, movimentos da sociedade é importante lembrar que,  
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“A identificação de culturas e elementos populares com identidade 

maranhense pode ser observada através do constante acionamento da idéia 

de “povo maranhense” e por tentativas de mudanças nas percepções sobre 

negros, pretos ou afro maranhenses, e dos discursos e práticas que lhes eram 

característicos. Identidade maranhense foi modelada tanto nos caminhos da 

cultura e da tradição como nas trilhas do “povo” e da “raça” (BARROS, 

2007. p. 74) 

E essa relação de caminhos, como discorre Evaldo Barros (2007, p.75), que seguem 

rumo à interpretação de elementos componentes de uma sociedade como a maranhense, se 

tornam essenciais a definição de nação que ocorrera no século XIX. De acordo com esse autor, 

as manifestações singulares do período oitocentista tornam-se de modo identitário às tradições 

com características próprias regionais, como na presença da diversidade do povo. 

A análise em primeiro momento do O Livro do Povo, reflete muito sobre a participação 

da imprensa tipográfica servindo de sua forte representação na publicação da obra O Livro do 

Povo. Devido as variadas ilustrações5 que compõem6 o livro de leitura, observando que o 

principal foco da distribuição do referido escrito estaria para com a distribuição nas escolas de 

ensino primário, possuindo sua tiragem em cópias de modo mais extenso, referente a 

acessibilidade ao público, se estendendo para fora das escolas. 

É válido ressaltar que o uso da tipografia na imprensa tem consigo uma transição 

elementar em que a província Maranhense em sua organização estivera passando, se 

configurando nesta região a partir do dia 15 de abril de 1821, com a província presidida por 

Marechal Português Bernardo da Silveira Pinto, com o periódico “O Conciliador”, que foi o 

primeiro a ser lançado no Maranhão. Percebendo assim, de forma direta, o contexto e a 

efervescência das mudanças as quais eram associadas à cultura escrita como Justino Magalhães 

 
5 A anunciação p.15 / O baptismo p.23 / A transfiguração p.31 / Jesus e os meninos p.39 / O orangotango p.47 / O 

vampiro p.49 / O ouriço cacheiro p.51 / O urso preto p.53 / O texugo p.55 / O furão p.57 / A doninha p.59 / A 

raposa p.61 / O gato p. 63 / O leão p.65 / O tigre p.67/ A onça p.69 / O lince p.71 / O lobo p. 73 / O cão p. 75 / O 

galgo p. 77 / O quaiti p.79 / A hiena p.81 / O chacal p.83 / A phoca p.85 / A mucura p.87 / O porco espinho p.89 / 

A lebre p.91 / O coelho p.93 / A cutia p.95 / O castor p.97 / O coatipuru p.99 / A marmota p. 101 / O ornitoringo 

p.103 / O tatu p.105 / O pangolim p.107 / O tamanduá p.109 / A preguiça p. 111 / O elefante p.113 / O javali p.115 

/ O porco p.117 / O rinoceronte p.119 / O hipopótamo p. 121 / O cavalo p.123 / O burro p. 125 / A zebra p. 127 / 

O veado p.129 / O rangífero p.131 / O carneiro p.133 / O dromedário p.135 / O camelo p. 137 / O lhama p.139 / 

O boi p. 141 / A girafa p. 143 / O búfalo p. 145 / O bizonte p. 147 / O zebu p.149 / O zebu p. 149 / O bezerro 

marinho p.151 / A baleia p.153 / O abutre p. 155 / O condor p. 157 / O falcão p. 159 / A águia p.161 / O mocho p. 

163 / O corvo p. 165 / A pêga p.167 / A ave do paraíso p. 169 / O pardal p.171 / O canário p. 173. O rouxinol p. 

175. A garriça p. 177 / A andorinha p. 179 / O beija flor p.181 / O pica peixe pequeno p.183 / A poupa p.185 /  O 

pombo p.187 / O picapao p. 189 / O tucano p.191 / A perdiz p.193 / A codorniz p.195 / O pavão p.197 / O faisão 

p.199 / O galo p. 201 / O peru p. 203 / A galinha d&apos; Angola p.205 / O avestruz p.207 / O casoar p. 209 / A 

garça da Europa p. 211 / A cegonha p.213 / O grou p. 215 / O cisne p. 217 / O ganço p.219 / O pelicano p.221 / A 

tartaruga p.223 / O camaleão p.225 / O crocodilo p.227 / A víbora p.229 / A giboia p.231 / A rã p.233 / Entrada 

em Jerusalém p.241 / O beijo de Judas p.249 / A flagelação p.257 / A crucificação p.265. RODRIGUES, Antonio 

Marques. O Livro do Povo. 9. Ed. Maranhão: Typ. Do Frias, 1881. 
6 Inseridas em ANEXOS 
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(2003, p.35) ao afirmar sobre questões da modernidade, sendo obtidas a partir da imprensa 

tipográfica e ao livro como suportes básicos de um padrão civilizacional e como meios de 

comunicação e ação nos planos econômicos, políticos, cultural e religioso.  

O Livro do povo e a própria narrativa se insere nas temáticas de lições bíblicas e valores 

morais, e a finalidade primordial estava na incidência didática da época. Sua tiragem o torna 

um “best-seller”, e não apenas no Maranhão, mas em todo o Brasil e em 5 anos foram impressos 

26.000 exemplares (VIVEIROS, 1954. p.346), sobretudo devido ao seu conteúdo para o uso 

nas escolas de ensino primário que o tem sob a ótica do que é expressado na obra, tal como 

Odaleia da Costa (2013) aponta, desde as disciplinas de instrução moral e religiosa, leitura e 

para escrita, catecismo e noções de história sagrada, entre os anos de 1855 e 1874. 

Diante disso, considerando as características que tratam sobre o contexto histórico, a 

obra parte de uma específica abordagem quanto à imprensa para com sua distribuição alargando 

olhares de destaque sobre a província maranhense que estava passando por mudanças durante 

o século XIX, tais como a economia maranhense, com a apropriação de renda entre os 

proprietários rurais e exportadores7 , além das questões sociais e gosto pela literatura, na 

efervescência cultural, com vários intelectuais no território maranhense, incluindo Antônio 

Marques Rodrigues8. Confirmando essa informação, Jerônimo Viveiros (1954, p.346) aponta 

enquanto “o maior sucesso de livrarias daquele tempo”. Esta glória coube ao “Livro do Povo”, 

da autoria de Antônio Marques Rodrigues” alcançando um vasto número de tiragens para época.  

Além de que, todo o cenário da região no século XIX estaria repleto de inúmeras 

características, tais como a presença do índio, o negro e suas solicitação ao que se refere as 

condições sociais. Mattos aponta que, 

A palavra negro foi utilizada na linguagem coloquial por quase todo o século XIX, como 

uma espécie de sinônimo de escravo ou ex-escravo, com variantes que definiam os diversos de 

cativos, como o africano – comumente chamado de “preto” até meados do século – ou o cativo 

nascido do Brasil – conhecido como “Crioulo”, entre as variações locais ou regionais 

(MATTOS, 1997 p.342). 

Esta obra que teve os pareceres para a sua distribuição, do Bispo do Maranhão e o 

Arcebispo do Estado, respectivamente Luiz e Manoel. Esta aprovação se relacionada ao 

Regulamento da Instrução Pública de 1855, que Antônio Marques Rodrigues fora inspetor 

durante um período posterior à publicação, além de um entendimento que perpassa os valores 

 
7 REIS, Flávio. Grupos Políticos e Estrtura Oligárquica no Mranhão. 2ª Ed. – São Luis: [s.n], 2013, p. 44 
8 LEAL, Antonio Henriques. Documentos Maranhenses. Pantheon Maranhense, Ensaios biográficos dos 

maranhenses ilustres já falecidos. 2. ed, tomos I e II, Rio de Janeiro: Editorial Alhambra, 1987. 
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morais e éticos construídos no período, tal como a estes conhecimentos se apresentarem a 

própria instrução moral e de certa forma, intelectual da população. 

É imprescindível salientar a discussão sobre as gravuras contidas no decorrer da obra. 

Abre-se um destaque ao Livro do Povo, incluindo a isso a importância sobre a 

representatividade das ilustrações no material literário e para a historiografia. Diante desse 

debate acerca da quantidade de imagens para com representações históricas, Peter Burke 

afirma: 

As imagens, estas não são nem um reflexo da realidade social nem um sistema 

de signos em relação com a realidade social, mas ocupam uma variedade de 

posições entre os extremos. Elas são testemunhas dos estereótipos, mas 

também das mudanças graduais, pelas quais indivíduos ou grupos vêm o 

mundo social, incluindo o mundo de sua imaginação. (2004, p.232). 

Valendo-se da discussão sobre o uso das gravuras que ilustram o Livro do Povo, que 

integram à tipografia, anteriormente já pontuada, destaque para com a composição da obra, se 

percebe que as ilustrações não se ligavam completamente ao escrito e narrado, todavia, no que 

confere ao assunto da Vida de N. S. Jesus Christo, utilizou-se imagens/gravuras, como clássicos 

da pintura, tendo artistas como: Leonardo da Vinci, Carravaggio e outros, e que há relação com 

o texto, este escrito dos evangelhos.  

Ademais, sobre as gravuras por parte dos Assuntos Diversos, isto que compreende a 

segunda parte da obra, percebe-se a presença de uma variação, que diz respeito ao tema tratado 

e a colocação da imagem. Com ênfase a este aspecto, se põe a diferenciação do Livro do Povo 

em seu destaque para o uso da tipografia.  

Exemplificando a parte de relação das gravuras ao texto, Marques Rodrigues (1881, 

p.23) pontua acerca do Baptismo de Jesus, que confere a narrativa ao ilustrado. E quanto aos 

Assuntos diversos, competem a imagens de animais das mais diferentes faunas, sem nenhuma 

relação com o texto. 

Têm-se, portanto, uma obra que parte de seu primeiro capítulo, tratando sobre O 

nascimento de Jesus Christo, sua infância e seu ministério, ao quinto capítulo, onde encerra a 

primeira parte, abordando sobre Depois da Ressureição de Christo e a vinda do Espírito Santo, 

no que reflete ao caráter religioso. E ao que se insere na segunda parte de Assuntos diversos, 

Marques Rodrigues propõe utilizar textos de autores como Benjamin Franklin, Jussieu, Felipe 

Leite dentre outros, no propósito de dar instrução ao povo naquele período, como afirma em 

seu prefácio, anteriormente mencionado.  
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Conclusão 

As duas obras de Marques Rodrigues, debruçam-se sobre as questões de região, 

sociabilidade entre sujeitos, tais como o negro e suas manifestações socioculturais no Maranhão 

oitocentista,  representam que a relevância contida através disso se baseia na multiplicidade de 

sentidos que o Maranhão se constituiu, desde sua época provincial até os dias de hoje, estando 

isso presente nas literaturas e historiografias, levando em consideração também que a maneira 

como isso se apresenta nesse contexto de construção de identidade é de forma natural, mas 

gradativa que incorpora significados, como representado na figura do negro. 

Além disso, como se percebe no livro do povo que se encontra desde seu modo de 

distribuição, como ao público servido, as representatividades que constroem um entendimento 

acerca de alguns elementos e modo de percepção de regionalidade maranhense, e seus enfoques. 

Diante disso, observa-se a historicidade dos fatos de uma Identidade Maranhense no século 

XIX, através de uma literatura envolta de elementos formando uma contextualização afirmando 

o sentido da representatividade exposta na obra, como o período estabelecido, as 

transformações e a presença política, retirados dos próprios debates presentes da época. 

Desse modo se percebe também na obra Tres Lyras, os traços culturais e uma 

multiplicidade ao que diz respeito às manifestações regionais específicas. Compreendendo 

assim as questões de sociabilidade entre sujeitos, no Maranhão oitocentista, representando a 

relevância contida através disso se baseia na variedade de sentidos que o Maranhão se 

constituiu, desde sua época provincial até os dias de hoje, estando isso presente nas literaturas 

e historiografias, levando em consideração também que a maneira como isso se apresenta nesse 

contexto de construção de identidade é de forma natural, mas gradativa que incorpora 

significados, como na perspectiva cultural. 
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REVISITANDO A NOTA C DO JORNAL DE TÍMON (1858) 
Ana Priscila de Sousa Sá1 

 
obedeceremos uns e outros a um sentimento ao mesmo tempo de justiça e de 

satisfação pessoal, suprindo aqui quanto há de incompleto e avaro naquelas 

poucas palavras que mau grado seu lhe arrancou a consciência um valioso 

serviço que prestava à pátria. 

 João Francisco Lisboa 

 

No prólogo da segunda parte dos Apontamentos, notícias e observações para servirem 

à História do Maranhão (1858), João Francisco Lisboa prestou um tributo de reconhecimento 

a quem o ajudou no trabalho de escrever sobre sua província de nascimento, dentre eles o 

“ilustre autor da História Geral do Brasil, que tantas vezes guiou a nossa pouca experiência no 

desempenho da comissão que nos foi confiada, e cuja oficiosidade nenhuma importunação 

fatigou jamais” (LISBOA, 1865, p. 12. Grifo do autor). O autor em questão era Francisco 

Adolfo de Varnhagen, historiador e diplomata natural de Sorocaba, interior de São Paulo. 

Àquela altura, estava o maranhense de Pirapemas cumprindo a missão lhe designada pelo 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) de pesquisar documentos sobre a história do 

Brasil em arquivos de Portugal, enviando cópias para a sede do Instituto no Rio de Janeiro.  

Os primeiros números dos Apontamentos... (1853-1854) foram editados na Província do 

Maranhão numa publicação chamada Jornal de Tímon (1852-1858), saídos mensalmente2. 

Passando-se para a Corte em fins de 1855, sua primeira saída do Maranhão, e posteriormente 

para a Europa, a edição dos volumes finais do livro ganhou muito com a experiência de 

pesquisar em locais como a Torre do Tombo e o Conselho Ultramarino. Contando com a 

assinatura do público interessado em conhecer melhor a história da província, a primeira fase 

(contemplando os números 5, 6, 7, 8, 9 e início do 10 do Jornal de Tímon) foi dedicada à história 

do Maranhão colonial, abordando as invasões pelos franceses e holandeses, a relação entre 

índios e jesuítas, as missões religiosas. 

Na segunda fase (números 11 e 12 de 1858), tratou-se das primeiras incursões na 

tentativa de colonizar o território que receberia o nome de Maranhão no século XVI, passando 

por capítulos sobre administração colonial, legislação indígena (retomando esse assunto que foi 

parte significativa dos volumes anteriores), a composição populacional do Maranhão e 

fechando com a Revolta de Beckman de 1684. Lisboa iniciou sua vida pública no jornalismo 

 
1Doutoranda em História Universidade Federal do Maranhão – Bolsista FAPEMA. priscilareds@hotmail.com 
2 Utilizei a edição de 1865 das Obras de João Francisco Lisboa. A grafia foi atualizada. 
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político da Província do Maranhão ainda muito jovem. Dentre os jornais que esteve à frente 

destacaram-se o Farol Maranhense (1832-1833), Crônica Maranhense (1838-1840) e 

Publicador Maranhense (1842-1855), na última década de vida passou a se dedicar aos estudos 

históricos, sendo o Jornal de Tímon seu principal trabalho nessa seara. Autodidata, fez parte de 

uma geração de historiadores formados pela prática do ofício, não teve uma formação em 

história como tantos outros contemporâneos.  

A historiografia nos Apontamentos..., conformava uma proposta de escrita sobre o 

passado centrada na e para a sua província de nascimento, sem que isso significasse estar alheio 

aos procedimentos disponíveis naquele momento da pesquisa histórica dentro e fora do Brasil. 

No caso da segunda fase da obra, de que fez parte a Nota C (1858), a prática historiográfica de 

Lisboa esteve ligada ao conhecimento de uma nova documentação acessada em arquivos e 

bibliotecas portuguesas, também observou-se que há mais autores citados que nos volumes 

anteriores, o que incidiu sobre sua forma de promover a crítica histórica e a organização das 

evidências, parte fundamental do trabalho metodológico do historiador. Nesse sentido, pareceu 

ter sido superada uma reclamação frequente do autor nos fascículos escritos no início da década 

de 1850, a da falta de bibliografia maior em sua província, já que muitos documentos foram 

levados para a Corte ou se encontravam em mau estado de conservação, além dos arquivos 

desorganizados. Declarou certa ocasião que:  

os monumentos e registros, passando com tanta presteza de umas para outras 

mãos, no meio de tantas reformas de repartições, se foram gradualmente 

consumindo e extraviando; e o pouco que nos restava, levou-nos há cousa de 

dois anos o senr. Gonçalves Dias, por ordem do governo central, e antes que 

de todo se perdesse. (LISBOA, 1865a, p. 24) 

O comentário referiu uma prática do IHGB, a procura por documentos históricos e 

geográficos nas províncias, organizando para tanto expedições chefiadas por sócios com esse 

objetivo como as duas de Gonçalves Dias em 1851, incumbidas de percorrer as províncias de 

Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A 

primeira comissão deveria coletar documentos inéditos, livros, manuscritos esquecidos para 

compor as bibliotecas da Corte e servirem na elaboração de uma história nacional (COSTA, 

2017, p. 36). 

O plano metodológico desde os primeiros números dos Apontamentos... mostrava a 

atualização com procedimentos da investigação histórica difundidos na metade do século XIX: 

a nossa tarefa consistirá em coligir, refundir, reduzir e comparar o que anda 

disperso ou disparatado nos autores que acabamos de indicar, e em outros 

livros e documentos que temos podido haver à mão, e citaremos no lugar 

próprio. Talvez a nossa apreciação, feita do ponto de vista atual, e segundo 

as ideias que hoje vogam, iluminando as profundezas e obscuridades do 
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passado, dê aos mesmos fatos já referidos, uma cor e aparência diversa, e por 

isso mesmo nova. (LISBOA, 1865a, p. 24-25) 

Descrever as etapas da pesquisa apresentava ao leitor assinante como o autor 

investigava, escrevia e o processo percorrido do cotejo da documentação e da bibliografia sobre 

o tema até o impresso ora ofertado. Fazendo isso, firmava com ele um pacto de confiança. Ao 

falar em cor nova, comunicava que sua leitura sobre o Maranhão colonial estava de acordo com 

pressupostos da moderna escrita histórica, primando pela crítica documental e aferição da 

verdade factual, checando informações trazidas pelos cronistas que consultava. Suas escolhas 

foram na direção de tratar “cada assunto separadamente, e segundo a diversidade deles, saltando 

de umas para outras épocas, conforme as notícias que delas se nos proporcionarem” (LISBOA, 

1865a, p. 25), uma opção guiada pela disponibilidade de documentação e pela seleção do que 

considerava relevante para ser levado ao conhecimento do público. Apreciando criticamente o 

material compulsado, instituía-se como autoridade no tema pelas fontes e pela imparcialidade 

que julvaga imprimir à narrativa, numa afirmação de uma objetividade, característica 

permanente do discurso histórico da época.   

Sua operação historiográfica dava grande importância à testemunha ocular, que por 

vezes apareceu para reforçar a autoridade do relato documental, outras vezes mesmo em 

substituição na ausência ou existência de grandes lacunas do documento. Princípio antigo 

utilizado pelos autores, na autópsia a visão aparecia como fundamento epistemológico do ato 

de pesquisar (CEZAR, 2018, p. 57), o ver se constituía como saber, ainda que fosse importante 

ser ajuntado outro meio para comprovar o que foi relatado a partir do que foi visto. Da mesma 

forma, o uso de citações e notas longas foi um expediente recorrente, construindo uma história 

secundária que acompanha e se diferencia da primeira ao mesmo tempo (GRAFTON, 1998, p. 

31).  

A partir da documentação oficial, Lisboa resenhava peças de legislação, ofícios, ou 

outro tipo de documento no corpo do texto usando notas de rodapé para explicar citações que 

não aprofundou no texto, formando uma “estrutura desdobrada” que dava credibilidade ao 

discurso histórico (DE CERTEAU, 2017, p. 101), e um grande número de notas ao fim do 

volume com documentos parciais e/ou inteiros como forma de ratificar o que foi defendido no 

trabalho, “provando” a autoridade da narração. A Nota C se inseriu nesse contexto. 

 

Sobre a nota C do Jornal de Tímon (1858)  

Intitulada Sobre a escravidão e a História geral do Brasil pelo Sr. Varnhagen, a 

temática central da Nota C foi a crítica às ideias expostas por Varnhagen em sua História Geral 
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do Brasil (1854-1857) a respeito da civilização dos indígenas. A questão que se colocou foi a 

desconstrução do argumento defendido por Varnhagen segundo o qual se deveria mesmo usar 

da violência para civilizar os indígenas mais resistentes quando os meios brandos como a 

catequese, por exemplo, não fossem eficazes. Para Lisboa, isso configurava defesa da 

escravidão. 

É interessante frisar que nos primeiros números dos Apontamentos... Lisboa criticou 

muito o texto que Gonçalves Dias escreveu como introdução da reedição dos Anais históricos 

do Estado do Maranhão (1849) de Bernardo Pereira de Berredo, discordando da colocação do 

índio como principal representante da nacionalidade brasileira. Na ocasião questionou se o 

poeta havia acertado com a verdade ao se apoderar de tão importante assunto (LISBOA, 1865a, 

p. 207), expondo os nativos e seus costumes como “selvagens, retidos, enojosos, sinistramente 

pintados, e horrivelmente mutilados, eram, uns simplesmente ridículos e burlescos, mas outros 

abomináveis e atrozes” (LISBOA, 1865a, p. 212). Nesse momento, início da década de 1850, 

ele parecia concordar com as posições de Varnhagen, que também não simpatizava com as 

ideias de Dias, como ficou evidente em carta do historiador paulista ao Imperador D. Pedro II: 

sei que não falta quem ali responda às minhas finezas com misérias; talvez só 

porque não adulo servilmente, como outros, certo perigoso brasileirismo 

caboclo, como lhe chama com tanta razão o Timon, escrito importante que eu 

antes desconhecia, como desconhecia esse estimável autor, com quem hoje 

estou em correspondência e perfeita harmonia, até na maior parte das ideias, 

em que, sem sabermos um do outro, nos encontramos. (VARNHAGEN, 1961, 

p. 235) 

Varnhagen se referia aos colegas do IHGB que não admiravam suas ideias acerca da 

temática indígena. A carta é de 24 de setembro de 1856, período em que mantinha 

correspondência com Lisboa, que lhe solicitou ajuda com o trabalho de pesquisa nos arquivos 

portugueses, devido aquele ter muita experiência nesses espaços desde a juventude, tendo 

ocupado o mesmo posto anos atrás. Nas cartas que Varnhagen extratou no livro Os índios 

bravos e o Sr. Lisboa (1867), a resposta tardia que deu para rebater as críticas da Nota C, 

observou-se os pedidos do maranhense para aquele a quem identificava como “pai da nossa 

história”, e por isso desejava tê-lo por “mestre e guia” (VARNHAGEN, 1867, p. 67-68). Até aí 

dizia mesmo corrigir seus minguados trabalhos literários pela obra do historiador paulista. O 

contato com documentos inéditos e obras de autores contemporâneos ao Brasil colonial 

promoveu uma reorientação da narrativa do autor, ao menos essa foi sua versão oficial. A 

“perfeita harmonia” de que falou Varnhagen foi abalada, Lisboa agora entendia que sua 

interpretação sobre as relações entre colonizadores e indígenas estava equivocada.  
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Numa “espécie de mea-culpa em relação às suas ideias na primeira parte” (SOARES, 

2008, p. 187), a explicação apresentada na Nota C foi a seguinte: 

é justamente acerca da ocasião e intensidade dos abusos e dos seus 

resultados, que as nossas ideias de então se acham hoje consideravelmente 

modificadas. Um estudo mais aprofundado da matéria, e o exame sobretudo 

dos documentos oficiais, isto é, da correspondência havida entre os governo 

da metrópole e das colônias, pela maior parte inédita e pouco conhecida, nos 

habilita hoje para proferirmos um novo julgamento, em que a condenação dos 

invasores é inevitável. (LISBOA, 1865b, p. 465) 

Lisboa via na história uma função de julgar os acontecimentos do passado para corrigir 

injustiças no presente. Sua própria prática historiográfica se servia desse elemento, pois ele 

podia se retratar do que defendeu anteriormente pelo conhecimento da história via 

documentação, de preferência, inédita, já que esta ofertava informações a serem descobertas e 

que poderiam desfazer enganos, confusões ou mesmo interpretações falseadas dos fatos por 

quaisquer motivações. Nesse âmbito, a história escrita por Lisboa intentava servir não só para 

entreter ou instruir seu público, mas também que atuasse como instrumento de ação. Em outras 

palavras, fazer da escrita histórica um instrumento de intervenção na realidade social, revelando 

uma orientação pragmática, preocupada com a documentação, e que não deixava de ser também 

política (JANOTTI, 1977, p. 19). Com larga experiência no jornalismo, forjava também na 

escrita da história uma escrita política com vistas a uma ação na sociedade.  

A respeito das censuras que fizera ao texto de Gonçalves Dias, confessou que 

“Protestamos e reagimos então contra estas exagerações e erros evidentes, e no nosso ardor, 

fomos também pela nossa vez arrebatados para um pouco além da verdade” (LISBOA, 1864b, 

p. 464), assumindo que fora de certa forma injusto em suas conclusões, o que de modo algum 

significava concordar com seu comprovinciano. A tese que defendeu nos primeiros volumes 

dos Apontamentos... foi mantida, isto é, a decadência e extinção dos indígenas resultava 

“principalmente da incompatibilidade da sua coexistência com a raça civilizada dos invasores” 

(LISBOA, 1865b, p. 464. Grifo do autor). Citando a leitura de Alexis de Tocqueville na obra A 

democracia na América (1835), já havia apregoado que: 

“Os europeus nunca puderam modificar inteiramente o caráter dos índios; e 

com o poder de destruí-los, jamais tiveram o de policiá-los e submetê-los”. 

[...]  

“Até o nome de “lei” ignora, e em seu conceito a liberdade é a isenção de 

todos os vínculos sociais. Nessa bárbara independência se apraz, e mais 

quisera perecer que sacrificar a mínima parte dela. A civilização pouco ou 

nada poderá com um homem dessa têmpera”. (LISBOA, 1865a, p. 253) 

A questão colocada na Nota C foi a revisão desse pensamento e a desconstrução dos 

argumentos de Varnhagen na História Geral, em especial se o tratamento violento dos 
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colonizadores foi o principal motivo do extermínio indígena, e a instalação do sistema de 

tutela/clientela para civilizar os indígenas. Este último aspecto exige uma explicação mais 

detalhada. 

Partidário da opinião de que o indígena era incapaz de se aperfeiçoar e taxando de falso 

filantropo a quem propagava a catequese como melhor método, a ideia da civilização indígena 

por tutela foi expressa pela primeira vez em 1849 num opúsculo chamado Memorial orgânico. 

Em linhas gerais, previa que os “índios bravos” fossem capturados por bandeiras chefiadas pela 

iniciativa particular e levados para serem adotados por uma família para quem trabalhariam por 

quinze anos, sendo educados nos princípios civilizados e da moral cristã, para depois serem 

reintegrados à sociedade e comporem a mão-de-obra nacional após o fim da escravidão. 

Reiterando na História Geral, asseverou que “os Índios não eram donos do Brasil, nem lhes é 

aplicável como selvagens o nome de Brasileiros: não podiam civilizar-se sem a presença da 

força, da qual não se abusou tanto como se assoalha” (VARNHAGEN, 1857, p. XXVIII).  

Reavaliando seu próprio posicionamento, o “falso patriotismo caboclo” (LISBOA, 

1865a, p. 271. Grifo do autor) que anos antes proclamou precisar ser superado deu lugar a 

reflexões como esta: 

Mas entretanto que esta mudança se operava no nosso espírito, o ilustre 

historiador do Brasil, que já no primeiro volume da História Geral, publicado 

em 1855, abundara em algumas das nossas ideias, e fora até muito além 

d’elas, agora no segundo, reproduzindo-as, e desenvolvendo-as, não só 

justifica os colonizadores, e condena os indígenas, como propõe formalmente 

o emprego da força, da guerra, e da escravidão para converter e civilizar as 

tribos selvagens que ainda restam, relíquias das antigas devastações. 

(LISBOA, 1865b, p. 465-466) 

Lisboa expôs a modificações que seu entendimento sofreu desde a publicação da 

primeira fase dos Apontamentos...para se posicionar contra o emprego da violência no processo 

de civilização dos povos que permanecia vendo como selvagens, fazendo uma autocrítica em 

seus próprios termos. De todo modo, a proposta da clientela ou protetorado lhe parecia apenas 

uma escravidão disfarçada que, no limite, levaria a defender a guerra e a escravidão também 

para cultivar o espírito e regular a consciência dos homens civilizados (LISBOA, 1865b, p. 

474).  

A metodologia adotada para desmontar a “apologia dos conquistadores” (JANOTTI, 

1977, p. 140) da narrativa de Varnhagen foi a extração de trechos da História Geral do Brasil 

fazendo o comentário crítico posterior. O recurso de oferecer a letra do autor para em seguida 

refutá-la atendia ao propósito de demarcar uma autoridade no assunto. A verdade histórica 

passava pela prova e Lisboa o fazia pelas notas, como explicou na seguinte apreciação: 



VI Simpósio de História do Maranhão Oitocentista / VI Simpósio Internacional de História Contemporânea: 200 

anos de regulamentação da imprensa no mundo luso-brasileiro. 

ISSN: 2236-9228 / 2357741-X 

23 

 

O que porém podemos afiançar com segurança é que procedemos sempre com 

escrúpulo e consciência; de modo que, apenas se encontrará no texto 

asserção que depois se não veja comprovada e documentada nas notas do fim 

do livro. Ser-nos-ia muito fácil multiplicar essas provas, mas para isso fora 

necessária não sabemos bem quantos volumes mais. (LISBOA, 1865b, p. 11) 

Ao selecionar excertos textuais ou resenhados do livro de Varnhagen e depois cotejá-

los com documentos e outros materiais que encontrou, buscou provar a legitimidade de suas 

críticas e um conhecimento aprofundado do tema em questão. Escolher uma nota de fim de 

volume para realizar apreciações críticas sobre uma obra que foi idealizada para sintetizar a 

história do Brasil indicava que o trabalho historiográfico de Lisboa se processava afinado com 

procedimentos modernos. As notas possibilitavam maior fundamentação da narrativa, 

mostrando as fontes utilizadas, especialmente em se tratando de fontes primárias, entendidas 

como mais diretas ou mais verdadeiras e, portanto, capazes de permitir um acesso mais 

confiável ao passado (GRAFTON, 1988, p. 55). Depreende-se daí a exigência de um rigoroso 

trabalho de crítica das fontes.  

Lisboa disse se lisonjear por haver transcrito com “rigorosa fidelidade” as ideias e 

sentimentos de Varnhagen nesta matéria (LISBOA, 1865, p. 472), por conseguinte reproduziu 

também de forma resenhada as teses do autor, entre elas: 

Que os colonizadores, nas suas primitivas relações com o indígena foram 

constantemente justiceiros, benévolos e até caritativos.  

Que os indígenas, selvagens aleivosos e brutais, foram sempre o agressores, 

e primeiros motores das guerras.  

Que os meios fortes e violentos sempre foram os mais bem aceitos, da 

sabedoria antiga e moderna.  

Que a escravidão africana, como foi entre nós organizada, é ímpia, cruel, 

atroz em si mesma, e imoral, corruptora, embrutecedora, anticivilizadora em 

suma nos seus resultados. 

Que a mesma humanidade para com os índios, nossos irmãos, nos está 

aconselhando a que recorramos de novo aos meio fortes, franca e 

nobremente, em tergiversações, para acudir-lhes, e salvá-los, em quanto eles 

de todo se não destroem uns aos outros. (LISBOA, 1865, p. 472-473) 

Baseado em regimentos dos governadores, leis e Cartas régias, Lisboa combateu tais 

ideias entendendo que os agravos rebentaram igualmente das duas partes de modo simultâneo 

e recíproco. Deu algum benefício da dúvida retórico ao escrever que: 

Temos pois mostrado que as agressões partiram da raça invasora e que o 

abuso dos meios violentos, a que ela desde logo recorreu, foi tão intenso e 

cruel, como prolongado. Se a vaidade porém nos engana, e tal demonstração 

não fizemos, concedam-no ao menos que o ilustre autor da História Geral não 

foi mais feliz na sustentação das proposições contrárias. Seja como for, com 

esta discussão o estudo da história pátria sempre ganhará alguma cousa. 

(LISBOA, 1865b, p. 483) 
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Todavia, foi taxativo na consideração mais fundamental a que chegou na Nota C:  

Não, em época alguma, e sobretudo no tempos da primitiva colonização a 

justiça e a benevolência não estiveram constantemente da parte dos europeus, 

a má fé, e as agressões da parte dos índios somente. [...] 

Se os selvagens tinham a força numérica, os invasores possuíam a da 

inteligência e a das artes, e julgando-se de uma origem e natureza superior, 

rebaixavam os seus contrários à condição dos brutos. Do conceito pois da 

ideia não era muito que passassem a atos positivos.  

É o que de resto nos atestam todos os documentos contemporâneos, alguns 

dos quais vêm até citados na História Geral. (LISBOA, 1865b, p. 475) 

O exame e estudo dos fatos foi chamado para a ordem do dia. Recordou que ele mesmo 

se equivocou no afã de reagir a “exageração de falsas doutrinas”, daí ter Varnhagen abraçado o 

erro indo “muito além dos limites que assinalavam a razão e a justiça” (LISBOA, 1865b, p. 

474-475). Garantiu que se passasse da legislação primitiva para documentos de natureza diversa 

como crônicas e representações de missionários e moradores, todos confirmavam seu ponto de 

vista (VARNHAGEN, 1865b, p. 478), arrematando, assim, elementos de sua prática 

historiográfica como o uso de cronistas coloniais como base bibliográfica e o testemunho 

contemporâneo aos eventos. Sobre esse volume de material, chegou a afiançar que não fez uso 

“dos numerosos subsídios que o exame dos arquivos nos ia cada dia fornecendo” (LISBOA, 

1865b, p. 11). Como item paralelo dessa reflexão, sua conclusão questionava a capacidade 

crítica e qualidade interpretativa das fontes por Varnhagen, já que este citou em sua obra muitos 

dos documentos acessados por Lisboa e veiculou uma análise totalmente oposta.   

Ao lado do tom combativo e polêmico (JANOTTI, 1977, p. 212), a avaliação de Lisboa 

finalizou com comentários elogiosos, às vezes parecendo justificar a própria crítica, como se 

quisesse combater essa ideia específica do autor sem desmerecer o trabalho inteiro. Folgava em 

acreditar na inexistência de se ter de escolher entre uma civilização com escravidão ou uma 

liberdade com barbárie, e aplaudia o fato de que o mesmo Varnhagen se mostrava a favor de 

tantas instituições livres e contrário ao tráfico e a inquisição (LISBOA, 1865b, p. 474), talvez 

por isso lhe fosse ininteligível o aparente paradoxo deste historiador em condenar a escravidão 

negra e animar a clientela/protetorado indígena. 

Pronunciou, então:  

O autor mostra-se ilustrado, justo e verdadeiramente filosófico quando, 

revolvendo as questões que estabelece, julga os índios sem direito exclusivo 

ao território que percorriam na época do descobrimento; e incapazes, sem o 

auxílio externo europeu, de se emanciparem do estado social em que 

vegetavam, miserável sob todos os aspectos, e indigno de despertar a 

admiração e a inveja de qualquer espírito judicioso ou desprevenido. 



VI Simpósio de História do Maranhão Oitocentista / VI Simpósio Internacional de História Contemporânea: 200 

anos de regulamentação da imprensa no mundo luso-brasileiro. 

ISSN: 2236-9228 / 2357741-X 

25 

 

Aproxima-se muito da verdade quando computa a população indígena 

daquela época sete ou oito vezes inferior à do império atual; e nós dizemos 

aproxima-se, porque nesta matéria é mais fácil entrever a probabilidade do 

que atingir ao rigor da exatidão. 

Uma razão superior o ilumina, e as suas palavras tornam-se eloquentes 

quando trata de demonstrar que o elemento europeu é quem constitui, 

principal e essencialmente, a nossa nacionalidade atual. [...]  

Como consequência desta grande verdade o autor estabelece igualmente que 

é com o elemento europeu, cristão e civilizador, que devem andar abraçadas 

as antigas glórias da Pátria, e portanto a História nacional, cujas fontes não 

podem remontar mais longe. E com efeito, os mitos das tribos indianas, e as 

lendas dos seus tempos heroicos pertencem antes ao domínio da poesia que 

ao da História. (LISBOA, 1865b, p. 513-514) 

O excerto acima manifestou uma aproximação do crítico com o criticado. Nele, Lisboa 

concordou com várias teses defendidas por Varnhagen ao longo da vida como o não direito 

indígena à posse do território (em Varnhagen o índio não era autóctone, apenas o último invasor 

da terra antes do colonizador europeu), o número reduzido desses indígenas e a primazia do 

europeu como elemento definidor da nacionalidade. Para arrematar, numa ideia cara aos 

trabalhos de Varnhagen, que os indígenas não tinham história propriamente dita dada a falta de 

uma cultura escrita, podendo também ser estudados pela poesia. No Tomo I da História Geral 

foi dito que deles só havia etnografia, estariam ainda na infância da humanidade 

(VARNHAGEN, 1854, p. 108). A divergência maior se dava mais por análise documental ou 

mesmo por método de civilização, também Lisboa não era entusiasta de uma abordagem 

indianista da história nacional. Seria, assim, questão de tempo e alguma meditação para o 

ilustrado Varnhagen ajustar as incorreções do livro, que faltou um senão de menos para ser 

perfeito. Essa seria sua torcida. 

A publicação da Nota C desencadeou uma polêmica. A reação imediata veio logo em 

1859 por parte do cunhado de Varnhagen Frederico Augusto Pereira de Morais, que o defendeu 

das acusações no folheto Diatribe contra a timonice do Jornal de Timon Maranhense acerca da 

História Geral do Brasil do Sr. Varnhagen; disparando ironicamente ofensas e julgamentos à 

produção intelectual e à pessoa de João Francisco Lisboa, derrubando os argumentos do censor. 

Segundo Niskier (2012, p. 98-99), dificilmente Lisboa soube desse folheto, pois estava 

passando uma temporada no Maranhão e, levando em conta sua conduta pessoal, não deixaria 

passar a oportunidade de se defender.  

Externando um forte sentimento de que fora vítima de uma “tremenda ingratidão” 

(NISKIER, 2012, p. 97) de Lisboa, a quem ajudou na pesquisa de documentos em Portugal, só 

em 1867 o próprio Varnhagen respondeu as censuras n’Os índios bravos e o Sr. Lisboa, também 

copiando 26 cartas a ele remetidas por Lisboa entre maio de 1856 e julho de 1857 para 
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demonstrar que este último não discordava de suas ideias até então e ainda se mostrava 

admirador de seu trabalho. Possivelmente um dos fatores que mais o incomodou foi o 

questionamento sobre sua escrita, como exposto a seguir:  

Não obstante a firmeza de convicções que apregoa, e a segurança que em 

geral afeta, lá vem ocasião em que uma frase, uma ideia que lhe escapa 

apesar seu, revelam as dúvidas que agitaram, ou agitam ainda o espírito do 

autor. É assim que ele quase se mostra dominado da repugnância que antevê 

para o seu sistema de repartição doméstica; é assim que os termos - 

opressores e oprimidos, lhe vêm quase involuntariamente aos lábios; é assim 

finalmente que quando apregoa os interesses do estado em oposição com os 

sentimentos generosos da filantropia declara para logo encerrada a 

discussão da matéria. (LISBOA, 1865, p. 508) 

Essa observação – bem como a de que a História Geral teria abundado em ideias 

externadas no Jornal de Tímon – deve ter contribuído muito para a revolta de Varnhagen, 

porque Lisboa levantou dúvidas sobre suas convicções ao escrever, isto é, sobre seu 

compromisso com a análise crítica dos fatos contidos nos documentos autênticos que ele tanto 

se esmerava em declarar em suas obras. Porém, o historiador maranhense já havia falecido 

desde 1863, nunca leu a resposta de Varnhagen 3 . Quem “herdou” a querela foi Antônio 

Henriques Leal, amigo e futuro biógrafo de Lisboa, arrastando a discussão por mais algum 

tempo4. Não me deterei, todavia, no detalhamento dessa questão no presente texto. 

O trabalho de Lisboa no Jornal de Tímon ajuda a observar tendências da produção 

historiográfica no Brasil imperial. Sua ideia de história e do ofício do historiador compartilhava 

aspectos característicos da escrita de seu tempo. Para ele: 

o historiador há de ser sempre verídico, imparcial e severo, e tanto maior 

será o seu mérito quanto, para o ser, conseguir vencer e dominar as seduções 

da fortuna, da opinião e do sangue ou origem, a favor das raças inimigas, 

vencidas e desamparadas. A verdade é o grande fim do historiador, e 

mediante o seu culto fervoroso e constante, a tarefa que ele empreende 

simplifica-se de um modo admirável. (LISBOA, 1865b, p. 510) 

A defesa da verdade se atrelava a uma visão pragmática e moralista da história, que 

deveria louvar o bem e condenar o mal (LISBOA, 1865, p. 511) segundo sua compreensão. Na 

segunda fase dos Apontamentos..., o objetivo de Lisboa era instruir o leitor com lições úteis, 

 
3 A demora em publicar teria se dado em função da morte de Lisboa e outros desencontros que detalhou na 

Advertência do livro de 1867. 
4 Fazendo uma cronologia simples da polêmica: 1854 – Publicação do Tomo I da História Geral do Brasil. 

1856/1857 – João Francisco Lisboa fez elogios ao trabalho por meio de cartas. Varnhagen o havia presenteado 

com um exemplar. 1858 – Lisboa criticou a História Geral nos números 11 e 12 e Nota C do seu Jornal de Timon. 

1859 – Cunhado de Varnhagen publicou Diatribe contra a timonice... em defesa do historiador. 1863 – João 

Francisco Lisboa faleceu. 1867 – Varnhagen finalmente publicou Os índios bravos e o Sr. Lisboa.... 1871 – 

Antonio Henriques Leal, amigo de Lisboa, reabriu a discussão ao criticar Varnhagen em Apontamentos para a 

História do Maranhão. 1874 – Varnhagen publicou o Ofício-Protesto, na Revista do IHGB. 1875 – Leal revidou 

no Pantheon Maranhense.   
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contribuir com o conhecimento acerca da história da Província do Maranhão e, no caso 

particular da Nota C, de uma das questões mais prementes do debate público nacional no século 

XIX, a temática da civilização indígena. Inseria-se, dessa forma, na discussão mais ampla da 

sociedade do período. Falando em imparcialidade e objetividade, o traço de pragmatismo de 

sua narrativa não disfarçava os julgamentos morais, atinando para outro elemento presente na 

escrita histórica em voga, a do historiador como juiz. Esse cenário apontava para a permanência 

de elementos clássicos como a noção de história como investigação também no sentido judicial 

do termo (HARTOG, 2013, p. 81).  

Foi nesse sentido que na subsequente Nota D, afirmou querer falar “dos vencidos e dos 

vencedores”, seguindo “a nova lei adotada pelos modernos historiadores, e trataremos em 

primeiro lugar da raça mais selvagem o mais infeliz, ajudando-nos da tradição conservada pelos 

mesmos índios” (LISBOA, 1865b, p. 457). Falar de vencidos e vencedores inaugurava um gesto 

de historiador moderno, preocupação já expressa na escolha da crítica ao trabalho de 

Varnhagen. Falar da clientela indígena proposta por Varnhagen direcionava o olhar para uma 

parte da população que de seu ponto de vista era um vencido pela inferioridade diante do 

colonizador europeu e pela historiografia tal como se encontrava. Condenar a escravidão dos 

indígenas fazia parte de uma ideia de escrita da história tendente a reparar injustiças (o mal) do 

passado que se conservavam no presente. 

 

Considerações Finais 

Na Nota C – e nos Apontamentos... como um todo – Lisboa buscou imprimir a 

sinceridade, a instrumentalidade e a cientificidade, características que Rodrigo Turin (2009, p. 

14) reconheceu como definidoras do ethos particular do historiador oitocentista. Seguindo 

preceitos comuns às produções historiográficas da época, serviu-se das citações e notas 

explicativas para confirmar seu relato, instituindo-se como autoridade no assunto. O caso da 

Nota C evidenciou seu trabalho de crítico, fundamentado na análise de significativo conjunto 

documental, o que lhe permitiu refutar teses defendidas por aquele que ele mesmo considerava 

o maior historiador brasileiro da época. Apreciando que Varnhagen caiu na desgraça de se 

empenhar na defesa de uma má ideia, assumiu o papel de fazer um protesto contemporâneo – 

face ao silêncio da censura no momento da publicação – para iluminar o falso e errôneo daquele 

monumento que, passando à posteridade, poderia servir de “corpo de delito para a condenação 

do nosso tempo” (LISBOA, 1865, p. 511). Retratando-se da própria obra já conhecida, sugeriu 

querer ajudar a “salvar” a obra do colega diante do futuro. 
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Revisitar trabalhos como a Nota C auxilia na compreensão de como letrados se 

ocuparam em escrever história no Brasil oitocentista a partir dos debates sobre pesquisa, fontes 

e a interpretação desse material na forma de uma narrativa historiográfica que dissipasse pontos 

confusos, trouxesse a lume fatos desconhecidos e contribuísse para a ilustração da sociedade 

através do efeito pedagógico que se creditava ao conhecimento histórico.  
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PROJEÇÕES DA ORDEM PÚBLICA SOBRE O PODER SENHORIAL 

GRAVADAS NOS IMPRESSOS MARANHENSES (1850-1870) 
Beatriz Sousa Silva1 

 

Introdução 

Atualmente, a escravidão é tida como uma categoria importante para se compreender e 

analisar a história do Brasil. Existente por mais de trezentos anos, foi uma instituição 

diretamente ligada com o longo e complexo processo de construção do Estado-nação nos 

Oitocentos. José Murilo de Carvalho (2012, p. 26), ao analisar as marcas que definem o século 

XIX, aponta que “não se pode duvidar do profundo impacto que a manutenção da escravidão 

teve na economia e na sociedade brasileira. Embora o trabalho escravo estivesse concentrado 

na agricultura de exportação, ele invadia todo o território nacional e todas as camadas da 

sociedade". 

Ao longo do século XIX, houve uma crescente interferência do Estado na repressão e 

no controle de ações delituosas atribuídas aos escravizados, trazendo assim a regulamentação 

da instituição escravista e da esfera de poder senhorial. Assim, proprietários de escravizados 

tiveram de conviver com instituições e autoridades cujo aval influenciava no seu poder em 

relação a suas propriedades. Um dos exemplos dessa interferência foi que a partir do Código 

Criminal do Império (1830) os castigos aplicados a escravizados deveriam ser autorizados e 

executados somente por uma autoridade judicial ou policial. Essa previsão ampliava a 

influência da ordem pública na esfera da relação entre senhor e escravizado. Entretanto, os 

senhores algumas vezes entendiam como necessária a aplicação de sua justiça particular nos 

limites de sua propriedade e que essa justiça fosse executada de modo a servir de exemplo para 

os outros escravizados, caso viessem a cometer os mesmos crimes. Além do Código Criminal, 

em cada província foram estabelecidos códigos de postura que também regulamentavam essa 

instituição. Adriana Campos (2003), aponta que esse tipo de legislação manteve o mesmo 

procedimento das leis gerais do Império, incluindo os escravizados em seus dispositivos, 

colocando na maioria das vezes a obrigação de castigá-los publicamente. A elaboração de vários 

códigos de postura ao longo dos Oitocentos "indicam que as Câmaras Municipais e as 

Assembleias Legislativas Provinciais haviam enraizado em suas atribuições a tarefa de prover 

as leis necessárias ao controle da população" (CAMPOS, 2003, p. 133). 

 
1 Graduanda em História Licenciatura pela Universidade Estadual do Maranhão, orientada pelo Prof. Dr. Yuri 

Costa. 
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Para a ordem pública em formação os senhores não poderiam mais ditar a justiça que 

eles achassem adequada aos crimes que os cativos cometessem, e sim apresentá-los às 

autoridades policiais e judiciais. Esse contexto do século XIX era desvantajoso ao regime 

escravista, porque retirava progressivamente o predomínio e hegemonia que os senhores 

haviam exercido nos séculos anteriores. O senhor agora deveria ir às autoridades policiais, 

registrar o crime que o escravizado tivesse cometido e obter das mesmas uma autorização para 

a punição no pelourinho público. 

O ressentimento senhorial pela “intromissão” das autoridades públicas se dava, entre 

outros elementos, pelo prejuízo causado com a prisão e com as penalidades previstas na 

legislação penal brasileira. Por outro lado, esta investida não se fez, necessariamente, como 

embate entre forças antagônicas. Isso porque no tratamento conferido aos escravizados, não 

houve, como regra, uma oposição de interesses entre a Justiça do Oitocentos e as elites 

escravistas, sendo específicos os pontos de colisão. A ordem pública em construção poderia 

aparecer tanto como ameaça aos senhores, ou, dependendo do caso e dos interesses em jogo, o 

Estado era entendido como um elemento formalizador das vontades senhoriais, dando 

legitimidade a seus anseios. E por mais que os senhores prezassem o domínio privado que 

tinham sobre os escravizados “com os grandes fazendeiros aversos a qualquer ingerência do 

poder público no que tange ao que praticavam porta dentro em suas propriedades, o fato é que 

contavam com iniciativas legislativas e com judiciário para auxiliá-los no controle social dos 

escravos” (CARVALHO, 2012, p. 62). 

Maria Helena Machado (2014), ao discutir sobre as mudanças ocorridas a partir da 

segunda metade do século XIX e o aumento da projeção da ordem pública sobre o poder 

senhorial, enfatiza as complexas relações sociais de dominação existentes na sociedade do 

período. Essas relações por vezes iam além da lógica entre o senhor e escravizado, sendo, na 

maioria dos casos, permeada de estratégias e contra estratégias. A partir de 1850 diversos 

fatores contribuíram para que houvesse o crescente encaminhamento dos crimes dos 

escravizados às autoridades policiais e judiciárias. Dentre os elementos que pressionaram os 

senhores a apresenta-los à justiça, ela ressalta que a urbanização dos distritos cafeeiros criou 

uma opinião pública, que exerceu relativa vigilância sobre a instituição escravocrata 

(MACHADO, 2014).  

Além dos elementos já descritos, a projeção da ordem pública sobre o poder senhorial 

seja pelos órgãos de polícia ou judiciário, a autora chama a atenção ao uso da fala da 

“civilização” naquela sociedade. Essa fala possuía um papel não somente de controlar os 
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sujeitos escravizados, mas também os senhores. Tratavam-se de ideias de civilidade sobre como 

essa instituição escravocrata e os sujeitos envoltos nela deveriam agir, inclusive os senhores, 

de acordo com o Direito estabelecido. Somasse às condições descritas, a conjuntura 

desfavorável do sistema escravista, que apresentando sua fragilidade de forma mais clara a 

partir de 1850, retira “progressivamente dos senhores a hegemonia incontestada que eles 

haviam exercido ao longo dos séculos precedentes” (MACHADO, 2014, p. 41).  

 

Desenvolvimento 

Durante o século XIX, a imprensa era um espaço privilegiado para a realização de 

discussões, registros da vida diária, local de representações e tomada de posição frente as 

questões políticas consideradas mais importantes do momento. Dentre os diversos gêneros que 

podiam desempenhar, os impressos captavam, produziam e faziam circular ideais e valores 

referentes a uma formação social, “constituindo um espaço público de representação simbólica 

e, por isso, um circuito de interatividade imerso no jogo de forças sociais constituintes da 

experiência histórico-social de seus sujeitos” (PEREIRA, 2006, p. 15).  

Apresentando-se como uma fonte privilegiada para perceber as transformações 

ocorridas em uma sociedade durante um determinado período e evento, é importante ressaltar 

que os jornais não estão isentos em relação as discussões e notícias que apresentam. Apesar de 

muitos se identificarem como órgãos “neutros”, a grande maioria era veiculada a um partido ou 

uma facção política. A produção de seu discurso, o que seria veiculado nas primeiras páginas, 

quantas colunas uma matéria iria ou não ocupar, é uma tarefa controlada, selecionada e 

organizada de acordo com os desejos e as demandas dos articulistas. 

As matérias analisadas neste artigo são frutos de um levantamento feito na Hemeroteca 

Digital Brasileira, portal da Fundação da Biblioteca Nacional que proporciona ampla consulta 

a periódicos nacionais. O período delimitado para estudo refere-se a um momento em que os 

debates referentes a escravidão tonam-se cada vez mais constantes, especialmente devido a 

proibição do tráfico internacional de escravos em 1850. Após a promulgação dessa lei, as 

temáticas referentes a essa instituição passam a ser cada vez mais frequentes.  Os jornais 

maranhenses definidos para análise são A Imprensa e O Observador, no qual foi priorizado um 

método qualitativo de investigação. As matérias analisadas neste artigo tratam-se de uma parte 

dos resultados apresentados em meu trabalho de conclusão de curso. Para fins deste trabalho – 

levando em conta limites de páginas e quanto podemos explorar de cada matéria –, são 

apresentados três artigos. Entretanto acredito que abordam diversos aspectos da diversidade de 
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usos da ordem pública no Maranhão do século XIX. Tratam-se de longos artigos que abordam 

diversas questões relacionadas ao tema e devido a sua extensão por vezes ocupam mais de uma 

página dos jornais. Devido a ordem pública poder ser percebida em diversas instâncias e 

também como desejo cotidiano das elites, a forma como esse discurso poderia ser empregado 

nos jornais toma as mais diferentes perspectivas.  

Como discutido anteriormente, no século XIX, houve a crescente interferência do 

Estado na regulamentação da instituição escravista e da esfera de poder senhorial. A partir dessa 

mudança, os proprietários de escravos tiveram de conviver com instituições e autoridades que 

influenciavam no seu poder e na forma que se relacionavam com os escravizados. Devido a 

essa nova conjuntura, caso um escravizado cometesse um delito, o senhor deveria apresentá-lo 

às autoridades policiais para que o castigo fosse autorizado e executado por eles. Tal contexto 

era desvantajoso para o regime escravista e para aqueles que acreditavam que os senhores é que 

deveriam continuar a ditar a justiça referente às penalidades para os escravizados. Muitos deles 

ficavam ressentidos e eram contra a “intromissão” da ordem pública, principalmente pelo 

prejuízo que teriam com a prisão e as penalidades previstas nos códigos penais. Entretanto, a 

análise de jornais permite observar que esse ressentimento e os conflitos que surgiam a partir 

dessa projeção, eram originários principalmente de conflitos particulares e de como os sujeitos 

envolvidos no desenrolar dos fatos faziam uso da ordem pública. 

Em uma seção denominada Negócios do Mearim, veiculada pelo jornal A Imprensa, há 

uma denúncia dirigida ao Chefe de Polícia da Província do Maranhão. No artigo, se faz uma 

série de queixas sobre uma autoridade local da Vila do Mearim, o Delegado de Polícia e 1º 

Suplente do Juiz Municipal Francisco Raimundo Sarmento.  Para enfatizar suas críticas a ele, 

o autor dessa coluna primeiro realça suas más qualidades. Afirma que o mesmo tem por hábito 

andar embriagado e é "por demais estúpido" porque não conhece o vocabulário que designa a 

função que exerce, tanto é que ao falar polícia pronuncia “pulucia” (A IMPRENSA, 1857, p. 

03). Além da crítica que faz ao delegado, declara que de todo o corpo de polícia da localidade 

do Mearim, somente três se excetuam a essas denúncias. 

Negócios do Mearim trata-se de um longo texto que perpassa diversas edições do mês 

de julho de 1857 do jornal A Imprensa. Na terceira parte, publicada no dia 31 do mesmo mês, 

o autor inicia afirmando que “não se passa um só dia que a Vila do Mearim não testemunhe um 

despotismo, uma arbitrariedade da Polícia” (A IMPRENSA, 1857, p. 03). E logo após, denuncia 

o que acredita ser abuso de autoridade por parte do Delegado. 

O mesmo Delegado acima dito no dia nove do corrente mandou meter na 

cadeia a João Borges, homem muito de bem, e pai de numerosa família, pelo 
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fato de não querer entregar um seu escravo ao demarcado castigo que a 

polícia premeditou fazer-lhe!  

E estará nas atribuições policiais maltratar, e inutilizar a propriedade 

alheia? Só na barbárie poderá estar em vigor esse absurdo princípio de 

direito (A IMPRENSA, 1857, p. 03).  

No decorrer da publicação, o autor da seção faz constante uso da fala de civilização e 

barbárie, com a intenção de evocar os critérios de sociabilidade e leis que as autoridades 

policiais deviam seguir para que não colocassem em risco a segurança dos cidadãos (COSTA, 

2002). Seu texto demonstra que atitudes civilizadas e que se adequassem ao padrão da ordem 

pública também eram cobradas de autoridades. Por sua vez, ao falar do Delegado, ressalta como 

critério da falta de habilidade para exercer a função a sua carência de familiaridade com o 

vocabulário básico que sua função necessita.  

Contudo, o que cabe destacar é como o conflito entre a ordem pública e poder senhorial 

poderia ser retratado em um jornal. Em alguns casos, os autores de colunas como esta poderiam 

ser próximos das “vitimas” do abuso policial e recorriam às denúncias nesses veículos para 

defender seu próprio interesse e dos seus familiares, conhecidos e amigos. Questionando a 

prerrogativa policial de agir sobre a propriedade de outra pessoa e tecendo elogios a quem foi 

prejudicado na situação, o autor dessa seção constrói a sua crítica em defesa do poder senhorial. 

O posicionamento do autor fica claro pela escolha de palavras que realiza ao longo de 

seu texto. Ao falar do poder senhorial e como a ação da polícia vai expressamente de encontro 

a esse fator, afirma que essa situação só é possível em sua concepção se fossem bárbaros ou 

não civilizados. E que tal princípio de direito pelo qual a polícia diz agir não deve estar em 

vigor, pois lhe é inconcebível.  

Além do mais, é possível supor os diferentes usos que a ordem pública obteve no caso. 

Apesar de não ter sido possível localizar se houve uma resposta por parte do delegado citado, 

não é forçado presumir que suas ações partiram de interesses particulares ou de algum conflito 

que tivesse com João Borges. Como define Sergio Buarque de Holanda (1995), ao longo desse 

período, aqueles que ocupavam cargos públicos, possuíam um olhar patrimonialista no 

exercício de suas atribuições. Nesse sentido, talvez a escolha da autoridade policial de prender 

o senhor que se recusou a entregar o escravizado ao castigo, parta de confrontos e inimizade 

que possuísse com o mesmo. 

Os jornais também eram locais de debate. Em seções como Correspondência, os leitores 

poderiam enviar cartas expressando sua opinião sobre determinada matéria ou acontecimento 

da província, comarca ou vila, assim como responder e expor seu lado em artigos publicados 

pelo jornal, caso esses referissem a si. Na edição de 17 de junho de 1855 do jornal O 
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Observador, há uma longa correspondência, ocupando cerca de duas páginas, que traz um 

desses casos. Trata-se de uma carta ao redator do jornal. Ao longo do seu texto, o autor faz 

referência a um comunicado publicado no dia 25 de janeiro daquele ano. Esse comunicado 

informava que no dia 01 de janeiro ocorreu uma ação policial na Fazenda Outeiro de Santa 

Anna da Gameleira, pertencente a D. Anna Brigida Tavares Ewerton. Nessa ocasião os 

escravizados foram presos, amarrados e castigados rigorosamente. Foram revistados os ranchos 

dos escravizados, a casa da vivenda e os pertences da proprietária. O comunicado reitera que 

disseram que tal ação foi requisitada pelo genro de D. Anna Brigida, Raimundo Joaquim 

Ferreira Maia, devido a divergências que existiam entre ele e sua sogra. 

A carta em resposta a esse comunicado é de Raimundo Joaquim Ferreira Maia, o genro, 

e tem por objetivo apresentar sua defesa e demonstrar como agiu dentro do seu direito. 

Questiona se alguém contesta a prerrogativa de castigar moderadamente os escravos de sua 

sogra sem que seja necessária previa autorização, visto que é seu herdeiro. Declara que além 

desse direito, ele possui a autorização verbal e por escrito da mesma para castigá-los se julgar 

necessário. Relata que a fazenda Gameleira se encontrava em estado de insubordinação e que 

foi inclusive ameaçado pelo feitor, o escravizado Liovirgilio. 

Os escravos que nela existem aliciavam as escravas alheias; acoutavam2 

escravos fugidos, desertores e malvados; andavam armados, me faziam e aos 

lavradores e moradores meus vizinhos contínuos furtos; viviam no ócio, e 

praticavam incessantemente inúmeras desordens, e outros fatos de revoltante 

insubordinação (O OBSERVADOR, 1855, p. 03). 

Como justificativa para a sua ação e interferência das autoridades na fazenda de sua 

sogra, chama atenção a criminalidade dos escravizados, que abrigavam outros escravizados 

fugidos, andavam armados, furtavam propriedades vizinhas e eram insubordinados. Por essas 

razões, levou uma representação ao Delegado de Polícia da Vila de Codó, pedindo que tomasse 

providências acerca dos escravizados. Foi dada a ordem para que o Alferes Raimundo José de 

Moraes fosse ao local e castiga-se com cinquenta açoites cada homem escravizado e quatro 

dúzias de “palmatoadas”3 cada mulher escravizada. Raimundo Joaquim Ferreira Maia defende 

a ação das autoridades por afirmar: 

Sr. Redator, que as autoridades policiais podem e devem fazer castigar com 

50 açoites, ou com uma a seis dúzias de palmatoadas, os escravos que 

cometerem faltas correcionais, e isto sem processo, e independente de 

audiência de seus Srs., é coisa que não admite a menor dúvida [...] o Sr. 

Conselheiro Eusebio de Queiroz Coutinho Mattoso da Camara, quando 

 
2 Acoutavam: Do verbo acoutar/acoitar. Significa dar refúgio, abrigar, amparar. 
3  Palmatoadas: Era conhecido também como “dar bolos”. Tal punição consistia em bater fortemente com a 

palmatória, nas mãos dos castigados. Era também um dos “castigos domésticos sofridos por escravos” 

(GOULART, 1971, p. 57). 
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ministro da Justiça declarou em Aviso ser licito as autoridades policiais 

castigarem com 50 açoites, ou com algumas dúzias de palmatoadas, as faltas 

de processo e audiência de seus Srs., e isto se pratica em todo o Império (O 

OBSERVADOR, 1855, p. 03). 

O autor afirma o direito das autoridades de interferir sem a necessidade da instauração 

de um processo ou da presença de seus senhores, caso os escravizados estejam cometendo esse 

tipo de falta. E pontua que esses castigos podem acontecer mesmo sem o consentimento ou 

presença do senhor. A continuação da correspondência de Raimundo Joaquim Ferreira Maia 

aponta elementos que demonstram como esse caso surgiu em meio a um conflito familiar. Ele 

acusa o Sr. Quadros, seu concunhado, de tê-lo caluniado e manchado sua reputação ao ponto 

de compelir sua sogra, que possui mais de 80 anos “e já sem discernimento”, a assinar uma 

representação contra ele perante o governo da província. Raimundo acusa Quadros de “ter 

agravado escandalosamente em seu decoro e propriedade, pela razão de haver promovido o 

moderado e merecido castigo dos escravos da sua fazenda” (O OBSERVADOR, 1855, p. 03).  

A correspondência é finalizada com o autor afirmando que é falso que teve desavenças 

com sua sogra, somente se queixou de algumas de suas atitudes provenientes de sua idade 

avançada. E que se convence que tais acusações tinham a finalidade de indispô-lo com ela para 

que Quadros fique bem visto aos seus olhos e seja o herdeiro de sua fazenda, seus bens. Para 

corroborar com o seu lado dos acontecimentos, anexa diversos documentos que confirmam seu 

testemunho. Por fim, declara que jamais teve ambição em relação a propriedade de sua sogra. 

E que apenas agiu dentro do seu direito por solicitar que as autoridades intervissem e que 

agissem na fazenda assim como agem em todo o Império. 

O caso de Raimundo Joaquim Ferreira Maia demonstra como a investida da ordem 

pública sobre o poder senhorial não era realizado, necessariamente, como um embate entre duas 

forças opostas. A depender do conflito e dos interesses que estivessem em jogo, ela poderia ser 

utilizada para favorecer um dos lados do confronto. Dessa forma, os sujeitos envolvidos nessas 

situações poderiam aplicar diversos usos a ordem pública em formação. Como a matéria 

demonstra, é possível perceber como Raimundo usou-a para seu próprio benefício. Apesar da 

propriedade não ser sua, ele preza seus interesses como herdeiro. Tendo conhecimento que um 

dos objetivos da ordem pública era controlar e reprimir a criminalidade escrava, ele mesmo 

solicita que as autoridades policiais intervenham na fazenda pertencente a sua sogra.  Além de 

não possuir a força necessária para controlar os escravizados, faz isso para acabar com os danos 

causados ao patrimônio que vai herdar. 

Outro exemplo que demonstra como as projeções da ordem pública eram discutidas na 

imprensa trata-se da matéria de capa intitulada A escravatura, publicado em 05 de junho de 
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1858, pelo jornal A Imprensa. O texto demonstra que cerca de oito anos depois da Lei nº 581 

ser aprovada, houve consequências por toda a província. A principal é a considerável 

diminuição dos números de escravizados, e como consequência houve a diminuição na 

produção agrícola. O autor da matéria argumenta que para esse declínio de produção ocorrer de 

forma mais lenta e de maneira menos prejudicial aos interesses dos proprietários das fazendas, 

dono de escravos, torna-se necessário estudar métodos para que os “poucos braços façam o 

serviço de muitos” (A IMPRENSA, 1858, p. 01). Menciona que os escravizados têm sido 

tratados como mera máquina de produção e que seu tratamento deve ser modificado. 

O articulista afirma que se o escravizado tiver sua economia doméstica, sua família, se 

os castigos forem “moderados, certos, proporcionais ao delito” e houver recompensas ou 

prêmios àqueles que mostram aptidão e “amor ao trabalho”, o mesmo não terá interesse em ser 

remisso e nem ocultar sua capacidade de servir (A IMPRENSA, 1858, p. 01). O autor 

exemplifica como os escravizados devem ser tratados, sem castigos arbitrários. Entretanto, caso 

seja necessário aplicar castigo, afirma que deve ser feito de forma moderada. Por outro lado, 

para os que se mostrarem laboriosos, devem ser dadas recompensas. Esse sistema de tratamento 

proposto permite observar algumas das estratégias utilizadas pelos senhores para manter o ritmo 

de produção e a ordem, por meio de negociações e barganhas (MACHADO, 2014). 

Para embasar ainda mais os seus argumentos, o autor traz uma comparação entre o que 

denomina de “mau senhor” e "bom senhor". O primeiro, bárbaro, enfurecido e raivoso, tem 

grande perda no número de escravizados devido aos maus tratos, castigos e desgostos, além de 

incomodar os vizinhos com furtos repetitivos. Enquanto o “bom senhor” é “moderado e 

filantrópico”, vive rodeado de “amigos, trabalhadores robustos e laboriosos” e “conserva ou 

aumenta o número de seus escravos” (A IMPRENSA, 1858, p. 01).  

Com um discurso evocando a civilidade de cada um, demonstra como meditar sobre tal 

assunto é do interesse de todos.  

Não devemos tratar com leviandade um assunto que se prende aos nossos 

mais vitais interesses, e não é coisa difícil fazer experiências, além de ser um 

dever para cada um domar suas paixões, e corrigir seus maus hábitos e 

inclinações. 

[...] 

Antigamente era fácil substituir uma máquina desta por outra, e a cobiça 

nada tinha que ver com a humanidade; mas hoje o próprio interesse 

aconselha que se poupem as forças e a existência do escravo. 

Meditemos seriamente sobre tais matérias, e procuremos emendar os nossos 

erros, e corrigir os nossos vícios, que o tempo o exige com urgência (A 

ESCRAVATURA, 1858, p. 01). 
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Pontos de vistas que ressoavam em artigos que, como A Escravatura, “vigiavam” e 

procuravam aconselhar como os senhores poderiam e deveriam agir a partir da lei de 1850. 

Além das ações das autoridades policiais e judiciais, a intromissão no poder senhorial poderia 

acontecer dessa maneira. Tendo por objetivo a manutenção da ordem e que a economia não 

sofresse tantos males, senhores de escravos como o autor desse artigo, escreviam para os jornais 

e demonstravam como sua classe deveria agir a partir daquele momento.  

Maria Helena Machado (2014, p. 41) demonstra que: 

O processo de erosão da hegemonia senhorial colocou os senhores em 

posição vulnerável, tornando-os mais sensíveis à necessidade de exteriorizar 

a instituição como um regime equilibrado, redigido por leis invioláveis, 

diante das quais os fazendeiros e potentados locais, espontaneamente, 

dobravam-se. Dessa maneira, às regras paternalistas que desde há muito 

tempo permeavam as relações sociais da camada dominante, por intermédio 

dos ritos de apadrinhamento e alforria, aliou-se a imagem de uma figura 

calcada na observância das leis. 

Os senhores que nas décadas anteriores exerciam seu poderio dentro do limite de suas 

propriedades, e que prezavam seu domínio privado sobre os escravizados, agora deveriam 

observar essas leis e costumes. Textos como esse eram discursos “proferidos pela classe 

dominante e dirigido a ela como reprodução do sistema vigente” (BASTOS, 2007, p. 101). 

Diferente das notícias ou dos anúncios no qual o interlocutor se apaga e dá ênfase apenas ao 

evento discursivo, em artigos de opinião como esse, é possível perceber que autor se faz 

presente. Apesar do articulista não assinar seu nome ao final do texto, ele “apresenta-se” como 

um senhor de escravos e elenca uma série de argumentos para convencer porque os senhores 

devem agir daquela forma com os escravizados. E ao mesmo tempo em que explica as razões, 

demonstra o “como”. Ocupando três colunas da primeira página, o autor desse artigo, além de 

defender seus interesses particulares, tem por objetivo que os de sua classe não sejam tão 

prejudicados pela forma que a ordem pública se projetou sobre a escravidão e cessou com a 

fonte dessa mão de obra. 

 

Conclusão 

A ideia de ordem pública foi tópico presente por todo o século XIX. E no que diz 

respeito a como ela se relacionou com a escravidão, as matérias que englobam esse assunto 

tornam-se mais frequente a partir de 1850. Isso porque, ao longo dos Oitocentos, houve uma 

crescente tendência de intromissão do Estado na relação senhor e escravizado. Contudo, é a 

partir de meados desse século, com a aprovação da lei Eusébio de Queiroz, a conjuntura 

desfavorável a continuidade da escravidão e a fragilidade do sistema começando a se 
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manifestar, que tais matérias se tornam mais frequentes. Dessa forma, pelo conceito de ordem 

pública tratar-se de uma ideia que poderia adquirir diferentes significados e usos, a análise de 

jornais do período permite recuperar essas diversas facetas. 

Assim, a ingerência da ordem pública não significou um embate entre interesses 

contrários. Dependendo do caso, do que seria vantajoso e conveniente a vontade do senhor ou 

de terceiros, o Estado seria um instrumento de realização de seus interesses, utilizado pelos 

senhores de escravos para pôr em prática as suas vontades. Além de realizador de desejos em 

conflitos familiares ou particulares, tal conjuntura era favorável àqueles que propagavam por 

meio dos jornais a ideia que deveria haver um controle da instituição e daqueles envolvidos 

nela, senhores e escravizados.  
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ASSISTÊNCIA E CARIDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

DO MARANHÃO ÀS MULHERES DESVALIDAS (1850 - 1880) 
Denilson Costa Pinheiro1  

 

Introdução 

A primeira Santa Casa de Misericórdia foi criada em Lisboa, por ação da Rainha Leonor 

no ano de 1498. Após alcançar visibilidade, importância e ter o seu próprio meio de 

organização, esta instituição se expandiu para as colônias portuguesas, estando presente nos 

continentes africano, americano e asiático.  

Adentrando o século XVI, Portugal teve o aumento de sua população, cada vez mais as 

pessoas pobres migravam para as cidades em busca de melhores condições de vida, deste modo, 

a pobreza tornou-se intolerável nesse meio. Para isso, foi necessário assistir esses pobres 

desvalidos (SÁ; LOPES, 2008, p. 18). Assim, as instituições de caridade tiveram cada vez mais 

importância, em especial a Santa Casa de Misericórdia para atender a população de 

marginalizados, mendigos, doentes etc.  

Segundo Isabel dos Guimarães Sá e Maria Antônia Lopes (2008, p. 45), no período 

Moderno, as Misericórdias passaram a incorporar antigas instituições de caridade e abrangeram 

as fundações de estabelecimentos nos territórios de domínio português. Isso resultou em um 

amplo serviço de caridade às pessoas desvalidas. Dessa forma, a Santa Casa de Misericórdia 

passou a atuar não somente em hospitais, no cuidado com os doentes, mas também em 

recolhimentos femininos, na distribuição de esmolas aos pobres, abrigando os peregrinos, 

alimentando e tratando os presos, entre outras funções de caridade. 

O corpo administrativo da Santa Casa de Misericórdia era organizado com a 

participação de doze irmãos e mais o Provedor, ou Presidente, essa organização era chamada 

de Mesa. “Todos tinham de ser de boa reputação, tementes a Deus, servir à irmandade sem 

tergiversações e reunir-se quando convocados pela Misericórdia” (RUSSELL-WOOD,1981, p. 

15). Pela prestação de trabalho à sociedade, o irmão e sua família possuíam o direito de 

receberem assistência financeira ou médica, caso precisassem e também de um enterro 

promovido pela Misericórdia. 

Uma característica presente em todas as Misericórdias foi o alinhamento que elas 

possuíam com os poderes locais. Seus membros eram principalmente homens pertencentes à 

elite, que pelo status social, poder e riqueza que possuíam, acreditava-se que tinham muito a 

 
1 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em História (PPGHIST/UEMA), sob orientação da Profa. Dra. 

Elisabeth Sousa Abrantes (UEMA) 
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contribuir com a Irmandade. Nas Santas Casas de Misericórdia das colônias portuguesas é onde 

se verá uma maior atuação dessa elite nos cargos administrativos da instituição (SÁ; LOPES, 

2008, p. 57).   

A Misericórdia em Portugal foi tão importante e bem-sucedida que: 

Somente no ano de 1498 fundaram-se dez filiais, além da Misericórdia de 

Lisboa. Dessas, oito estavam em Portugal e duas na Madeira. Em 1524, 

quando D. Leonor morreu, todas as cidades e muitas vilas de Portugal tinham 

uma Santa Casa da Misericórdia, totalizando sessenta e uma, que seguiam o 

Compromisso da matriz de Lisboa. 

O crescimento rápido da irmandade não se restringiu a Portugal. O 

desenvolvimento das rotas comerciais para a Índia e Extremo Oriente e as 

oportunidades oferecidas pelo lucrativo comércio, com base nos portos de 

Nagasaki-Macau-Málaca-Goa, levou ao estabelecimento de colônias 

portuguesas em todas essas cidades. Quando o comércio com o Oriente 

deixou de ser vantajoso, o interesse real se voltou para o Brasil, onde a 

fundação das Misericórdias frequentemente coincidiu com o estabelecimento 

das primeiras cidades (RUSSELL-WOOD, 1981, p. 17).  

No Brasil, trata-se de 1543 a fundação da primeira Misericórdia, a Irmandade de Santos, 

na capitania de São Vicente. Logo após foram fundadas Misericórdias em Espírito Santo, a data 

da fundação é incerta; Olinda e Ilhéus, na década de 1560; a do Rio de Janeiro já funcionava 

em 1582. No início do século XVII fundaram-se Misericórdias em muitas partes do Brasil – 

Sergipe, Paraíba (1604), Itamaracá (1611), Belém (1619) e Igarassu (1629). A data da fundação 

da Misericórdia de São Luís do Maranhão é desconhecida (RUSSELL-WOOD, 1981, p. 31). 

Segundo César Augusto Marques, no Dicionário Histórico-Geográfico da Província do 

Maranhão (1870), no verbete referente a Santa Casa de Misericórdia do Maranhão é destacado 

o seguinte: 

Misericórdia (Santa Casa da) – Instituída pelo alvará 3 de dezembro de 1622 

(segundo se lê nas actas das sessões d’esta irmandade, firmada em 4 de 

fevereiro de 1830) parece, que seu princípio não teve muita animação 

(MARQUES, 1870, p. 412). 

Mário Meireles (1994 p. 260), ao dedicar um capitulo do seu livro Dez Estudos 

Históricos2 para o histórico da Santa Casa de Misericórdia do Maranhão, desde o período 

colonial ao republicano, destaca que a Santa Casa de Misericórdia do Maranhão só poderia ter 

sido fundada no ano de 1623, devido ser o tempo necessário para que o alvará de fundação da 

Irmandade decretado em Portugal chegasse a São Luís. De acordo com a suposição desse 

estudioso, a Misericórdia teria sido criada no fim do primeiro trimestre do ano de 1623, mas 

resta a dúvida de qual teria sido o dia e o mês.  

 
2 Cf. MEIRELES, Mário. Dez Estudos Históricos. São Luís: ALUMAR, 1994. 
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Portanto, quando se trata da fundação e dos primeiros anos de atuação da Santa Casa de 

Misericórdia do Maranhão, trabalhamos com informações pouco precisas, devido grande parte 

da documentação da instituição ter se perdido ao longo do tempo.  

Segundo Eduardo Oliveira (2011, p. 44), no fim do século XVIII, ainda não fazia parte 

do patrimônio da Santa Casa de Misericórdia do Maranhão o estabelecimento de um hospital, 

as atividades de caridade da Misericórdia não estavam necessariamente ligadas às práticas 

médicas, mas destinavam-se basicamente à distribuição de roupas e alimentos aos pobres, e 

também ter-se-ia criado espaços improvisados para o cuidado e acolhimento dos doentes.  

[...] Apenas a partir do primeiro quartel do século XIX é que podemos 

conformar a existência de uma assistência médica orientada pelos princípios 

da Irmandade. [....] Foi apenas a partir da fundação do Hospital de São José 

da Caridade que se construiu um novo olhar para a doença e para o doente 

da parte da Misericórdia. Ao ter considerado como necessário agregar ao 

hospital um médico e um cirurgião, a Mesa estava considerando um hospital 

como espaço de tratamento das moléstias e os médicos como os agentes 

especializados para este fim (OLIVEIRA, 2011, p. 45). 

Outra prática caritativa da Santa Casa de Misericórdia do Maranhão estava relacionada 

às atividades de sepultamento, o qual até meados do século XIX foi fonte de lucros para a 

instituição. A Santa Casa de Misericórdia do Maranhão possuía grande patrimônio, advindo de 

legados deixados por benfeitores, para assistência aos desvalidos e despesas da instituição. 

Além disso, esta Misericórdia possuía vários imóveis que eram alugados, terrenos e 

escravizados, também sendo a prática de enterros bem lucrativa para a Santa Casa. Mas “as 

práticas supostamente ilícitas eram corriqueiras dentro da instituição” (COE, 2008, p.59), o 

grande patrimônio foi corrompido devido à má gerência dos administradores, o que ocasionou 

em meados do século XIX uma forte crise econômica. 

A Santa Casa de Misericórdia do Maranhão possuiu vários estabelecimentos que 

permitiu oferecer à sociedade diferenciadas obras de caridade, a qual se estendia desde a prática 

de enterros, no cuidado com os doentes, na criação de crianças abandonadas, ao amparo de 

pobres desvalidos. A Santa Casa possuía entre os seus principais estabelecimentos a Igreja de 

São Pantaleão, o Cemitério, o Hospital da Caridade, o Asilo dos Lázaros e a Casa dos Expostos, 

a qual daremos ênfase nesse artigo. 

 

Roda e Casa dos Expostos 

As Misericórdias assumirem a responsabilidade de dar assistência às crianças que eram 

abandonadas, tendo que instalar na parede central ou lateral, dos hospitais, a Roda dos 

Expostos: 
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O nome Roda – dado por extensão à casa dos expostos – provém do 

dispositivo de madeira onde se depositava o bebê. De forma cilíndrica e com 

divisória no meio, esse dispositivo era fixado no muro ou janela da instituição. 

No tabuleiro inferior da parte externa, o expositor colocava a criancinha que 

enjeitava, girava a Roda e puxava um cordão com uma sineta para avisar à 

vigilante – ou Rodeira – que um bebê acabara de ser abandonado, retirando-

se furtivamente do local, sem ser reconhecido (MARCÍLIO, 2006, p. 57).  

No Maranhão, César Marques descreve no verbete do Dicionário Histórico-Geográfico 

da Província do Maranhão (1870, p. 208-209), referente a Casa dos Expostos, que a criação 

do estabelecimento foi proporcionada por meio da esmola de 2 mil contos de réis deixada pelo 

coronel Isidoro Rodrigues Pereira, no ano de 1825. No dia 1º de dezembro de 1828 a Casa dos 

Expostos foi inaugurada, no mandato do presidente da província, Pedro José da Costa Barros. 

E na noite de 24 de outubro de 1829 entrou o primeiro exposto. O estabelecimento funcionava 

ao lado da Igreja de São Pantaleão com poucas acomodações e em péssimas condições de 

estado.  

O jornal Diário do Maranhão (1886), em um relatório referente a Casa dos Expostos, 

descreve que o estabelecimento estava em precária situação de preservação: 

Posto que em excellente local, a casa dos Expostos está em ruínas e não tem 

acomodações necessárias. 

São grandes os reparos a fazer, e alli ha precisão, pode-se dizer, de tudo 

quanto é indispensável a um instituto da ordem deste (Diário do Maranhão, 

de 07.04.1886, p.2).   

No que se refere à educação, de acordo com o jornal Publicador Maranhense (1859) 

podemos ter algumas informações por meio do Relatório da Casa dos Expostos: 

[...] Neste estabelecimento a directora, que por sua circumpspecção é própria 

para dirigil-o, ensina as primeiras lettras aos expostos menores de ambos os 

sexos, e a coser e gomar as meninas, sendo neste mister substituída, ou por 

duas filhas que residem com ella, ou por alguma das expostas adultas, que se 

empregão também em todo o gênero de serviço domestico (Publicador 

Maranhense, de 10.05.1859).  

Percebe-se que havia uma diferenciação na educação das expostas, com fins bem 

específicos, as de serem preparadas para o casamento ou trabalho, e para isso deveriam saber 

cozinhar, lavar, costurar e gomar. A diretora da casa ficava com a responsabilidade de educar 

as crianças ou as expostas mais velhas que ainda não tinham destino próprio também tinham 

essa função.  

 

Assistência e Dotação das Expostas Desvalidas  

Segundo Maria Marta Lobo de Araújo (2008, p. 2-3), as instituições de caridade tiveram 

como um dos seus principais objetivos o amparo às mulheres desvalidas. Assim, práticas 
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caritativas foram especialmente criadas para atender essas mulheres, podemos destacar o caso 

da dotação das órfãs pobres e também o amparo às desvalidas no estado de viuvez e de velhice.  

Foi comum em Portugal a prática de ajuda às moças órfãs pobres para que elas pudessem 

se casar e preservar sua honra. Preocupados com essa questão feminina, muitos testadores 

deixavam quantidades expressivas de seus bens para que fossem transformados em dotes de 

casamento. Mas para recebê-los, as moças pobres teriam que se sujeitar às regras – muitas delas 

repressivas – dos recolhimentos ou da vontade desses homens. Em muitos casos, a procura era 

maior que a oferta de dotes, sendo assim muitos pré-requisitos foram utilizados para a obtenção 

desse bem. Dessa forma, a concessão de dotes de casamento foi uma das práticas de caridade 

mais bem-sucedida até o final do período moderno (SÁ; LOPES, 2008, p.39). 

Era um consenso social que o casamento era a melhor forma para que as jovens não 

caíssem no caminho da prostituição e da miséria, preservando dessa maneira a sua honra.   

Por esse motivo, as mulheres foram mantidas enclausuradas em conventos ou 

recolhimentos, onde aprendiam ter comportamentos de recato e obediência, além de 

ensinamentos religiosos. Tudo isso, longe da convivência com o sexo masculino. A 

preocupação maior era com as órfãs pobres, devido acreditar-se que estas estavam 

desprotegidas e sem a segurança de seus pais, considerava-se que se perderiam facilmente. 

“Tornava-se, portanto, urgente, recolhê-las e dotá-las para que se tornassem atractivas no 

mercado matrimonial. As Misericórdias guardavam estas mulheres, fechando-as do mundo e 

depois colocavam-nas na sociedade já casadas” (ARAÚJO, 2008, p. 4).    

Analisando a prática da concessão de dotes de casamento na Misericórdia do Rio de 

Janeiro, Leila Mezan Algranti (1993) afirma que antes mesmo de haver a criação de um 

estabelecimento de fins educativos às órfãs pobres, a dotação dessas mulheres já era uma prática 

existente naquela sociedade, devido a preocupação com os graves perigos morais que poderiam 

desvirtuar as desvalidas: [...] “dotar jovens que não viviam no Recolhimento, nem na Casa dos 

Expostos, era provavelmente uma forma de estender a caridade a mais moças sem recursos que 

desejassem se casar” (ALGRANTI, 1993, p. 48). 

O dote provinha de doações de benfeitores ou dos recursos da própria Santa Casa. A 

orfandade, pobreza, virtude e castidade eram os principais requisitos para o recebimento do 

benefício:  

A prática da concessão dos dotes pela Misericórdia seguia normalmente 

algumas regras básicas. Eles poderiam ser recebidos através de sorteio, ou 

de acordo com as prioridades estabelecidas pela Mesa. Na maior parte das 

vezes, os dotes foram concedidos após solicitação das próprias candidatas. 

Elas encaminhavam um requerimento à Mesa, solicitando um dote para 
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“tomar estado de casamento” ou [...] “livrar-se da comunicação do mundo”. 

[...] “livrar-se da comunicação do mundo”, não necessariamente deveria 

significar recolher-se a um convento. A instituição do casamento garantia no 

imaginário da época a “proteção” e a segurança que a expressão sugere e 

era desejada pelas candidatas (ALGRANTI, 1993, p. 52-53).        

De acordo com Algranti (1993, p.62), o estado de casada, era um valor que não estava 

restrito apenas às mulheres mais ricas da sociedade, mas também se estendia às pobres que o 

desejavam. A partir do casamento e do dote, estas mulheres buscavam status, proteção e 

respeitabilidade. Russell-Wood (1981, p. 135) ao analisar a prática de concessão de dotes de 

casamento na Santa Casa de Misericórdia da Bahia, afirma que esta instituição desempenhou 

um valioso papel na promoção de casamentos, dando a possibilidade das moças pobres se 

casarem, permitindo-as terem segurança e livrarem-se da prostituição, de acordo com a visão 

da época. 

No que se refere à concessão de dotes de casamento na Santa Casa de Misericórdia do 

Maranhão, pouco se sabe sobre essa prática. Mas através de escassas fontes de imprensa 

podemos afirmar a existência desse costume: algumas se referenciam a requerimentos; outras 

sobre a concessão do benéfico; algumas se referem apenas ao casamento, sem citar o dote; e 

ainda, fontes que tratam do casamento, mas não nomeiam a exposta que se casou e também não 

citam se houve o caso da dotação.    

No jornal Publicador Maranhense (1853), tem-se o caso de um requerimento feito por 

um homem que ficou responsável pela criação de uma exposta, a qual necessitava do dote para 

a realização do seu casamento:  

[...] Por ocasião de tratar-se do casamento de uma exposta da santa casa de 

nome Belisaria de Seixas, que sem ônus algum da parte da mesma, fõra 

educada em casa do cidadão José Raymundo Rego, solicitou este um auxilio 

pecumario para as despesas do consorcio, o qual julgou a mesa rigorosa 

justiça conceder-lhe, arbitrando a quantia de 400$000 reis. Como, porem, 

não cogitasse o orçamento vigente de fundos para despesa desta natureza, 

determinou-se, que não effectuasse o pagamento sem previa aprovação do 

corpo legislativo provincial. Eis porque no orçamento, que vos será presente, 

regulando a receita e despesa da santa casa, se incluio a competente verba.  

Existindo na casa dos expostos algumas moças em estado núbil, às quais não 

se tem sido possível dar destino, conviria que houvesse no orçamento uma 

verba permanente para ser distribuído em dotes com aquellas que achassem 

pertinente (Publicador Maranhense, de 12.11.1853, p. 2).  

Podemos analisar que a Santa Casa de Misericórdia do Maranhão não possuía um 

orçamento próprio para a concessão de dotes de casamento, sendo o caso do requerimento para 

dotação da exposta Belisaria de Seixas analisado pelo corpo legislativo provincial e não pela 

Santa Casa. Percebe-se também que nesta instituição havia moças em estado de se casar, mas 
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não havia verba para dotá-las, o que acarretava que muitas não conseguiam o casamento, ainda 

mais que o dote funcionava como uma forma de atrativo aos homens para se casarem com 

mulheres em estado de orfandade e pobreza. 

Já em outra publicação do mesmo jornal no ano de 1854, meses depois do requerimento, 

há a concessão do dote à exposta Belisaria de Seixas, por meio da Lei nº 341 – de 2 de janeiro 

de 1854, aprovado pelo Governo Provincial, sendo no mandato do presidente Eduardo Olimpio 

Machado, o qual também era provedor da Santa Casa de Misericórdia:   

Art. 4.º Fica aprovado o dote de quatrocentos mil reis concedido à Exposta 

Belisaria de Seixas e autorisada a Administração da Santa Casa a fazer 

iguaes concessões a qualquer das outras Expostas do Estabelecimento que 

pretenderem desposar-se, abrindo para este fim um credito extraordinário 

(Publicador Maranhense, de 21.01.1854, p. 1). 

Podemos ver também a concessão desse dote no relatório da Santa Casa de Misericórdia 

do Maranhão no relatório com os gastos com a Casa dos Expostos: 

 
Artigo 4.º 

Casa dos Expostos  

Ordenado na Directora..............................................................480$000 

Alimento aos expostos, luz, lenha, sabão &..........................1:174$800 

Salários calculados para vinte amas externas e 1 paneiro de farinha a cada 

uma...........................................................................................1:800$000 

Vestuário e calçado...................................................................240$000 

Auxílio concedido à exposta Belisaria de Seixas para as despesas de seu 

casamento dependente da approvação d’Assembleia 

Provincial............................................................................................400$000 

_______  

4:094$800 

(Publicador Maranhense, de 21.01.1854, p.1, grifo nosso) 

Através dessa fonte podemos compreender que o valor do dote que era destinado às 

expostas da Santa Casa de Misericórdia do Maranhão era de 400 mil réis, e este valor seria igual 

para outras meninas que também quisessem se casar. Percebe-se novamente que esse recurso 

não foi tirado do orçamento da Santa Casa, mas sim do Governo Provincial.  

Além desse caso de dotação, no relatório da Santa Casa de Misericórdia do Maranhão 

referente ao estabelecimento da Casa dos Expostos, publicado no jornal Publicador 

Maranhense, na edição de 10 de maio de 1859, temos um caso de outra concessão de dotes, 

mas a fonte não nos permite ter informações sobre a beneficiária: 

[...] Além da exposta, que casou-se em Novembro de 1858, e a que a Santa 

Casa deu um dote de 400$000 reis, existem no estabelecimento 7 ou 8 meninas 
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em circumstancias de tomar estado, sem que a mesa saiba o destino que lhes 

ha de dar, e continuarão pela ventura a permanecer nelle durante toda a vida, 

por serem ainda mui raros os casamentos, que para as mesmas se deparão. 

São ellas que cosem a roupa dos hospitaes (Publicador Maranhense, de 

10.05.1859, p. 2).    

  Novamente se repete o caso de que havia na Casa dos Expostos muitas meninas em 

estado de se casar, mas de acordo com o relatório, não se sabia o que fazer com elas, devido ao 

casamento ser muito raro, ao se tratar das expostas. Talvez, como já exposto, isso se motive 

pela falta da concessão de dotes de casamento. Assim, por não se saber qual destino dar a essas 

moças, elas permaneceriam sob a proteção da Santa Casa, mas em troca trabalhariam 

costurando as roupas dos hospitais desta instituição.   

Na edição de 22 de abril de 1856, do jornal Publicador Maranhense, foi pulicado o 

parecer do presidente da relação Joaquim Vieira da Silva e Souza, o qual fez a intermediação 

da insatisfação da Mesa da Santa Casa de Misericórdia pelas decisões arbitrárias do Juiz dos 

Órfãos ao presidente da província, Antonio Candido da Cruz Machado. Tem-se a seguir, a 

opinião do presidente da relação sobre o caso:  

Illm, e Exm. Sr. – Para poder informar sobre o officio que o secretário da 

Santa Casa da Misericórdia, em nome da mesa, dirigio a V. Exc. à respeito 

do ocorrido entre a mencionada mesa, e o juiz dos órphãos desta cidade, por 

occasião de dar execução à dous ofícios, que o mesmo juiz do antecessor de 

V. Exc., acerca das expostas maiores de 44 annos, e especialmente sobre o 

casamento de duas por simples auctorisação do dito juiz sem audiência da 

mesa da Santa Casa,  e de uma que a mesa diz maltractada em casa de D. 

Anna de Carvalho Filgueiras [...] (Publicador Maranhense de, 22.04.1856, 

p. 1).  

De acordo com esse trecho, podemos analisar que o Juiz dos Órfãos havia tomado uma 

decisão sem o parecer da Mesa administrativa da Santa Casa, sobre o destino das expostas, as 

quais teria havido a autorização do casamento destas. É interessante o fato delas possuírem mais 

de 44 anos e ainda estarem vivendo nas dependências da Misericórdia.  Segundo Maria Marcílio 

(2006, p. 170), muitas expostas que após o fim do dito período de “educação”, ou seja, passado 

os sete anos e que não tinham local para onde ir, permaneciam na Roda dos Expostos ocupando 

variadas funções, as mais velhas, por exemplo, eram responsáveis por cuidar das crianças mais 

novas. 

Dando continuidade na análise da publicação, ainda podemos acompanhar os seguintes 

fatos:       

[...] tenho de offerecer a consideração de V. Exc. que a Santa Casa da 

Misericórdia desta cidade, em virtude da provisão de 15 de maio de 1820, 

goza dos mesmos privilégios, isenções, franquezas e liberdade que foram 

concedidas à casa da Misericordia da corte do Rio de Janeiro, à qual por 

alvará de 6 de outubro de 1605 se concedeo os mesmos privilégios, de que 
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gosava a cidade de Lisboa. Umas das jurisdicções da Santa Casa de Lisboa, 

segundo se vê do alvará de 12 de fevereiro de 1783, é o privilégio da livre 

administração das expostas sem intervenção do juízo dos orphãos, 

ordenando-se nelle que os mordomos fação as entregas das expostas às 

pessoas que as procurarem para o honesto trabalho e serviço, sendo evidente 

que a mesma jurisdicção compete à Santa Casa da Misericordia desta cidade, 

pelo que parece-me, que não obstante as ordens do antecessor de V. Exc., 

talvez fundado no alvará de 31 de janeiro de 1775, que é especial para o 

exposto, e não para as expostas, jamais devião ser cumpridas sem a previa 

audiência da dita mesa, e com aquella urbanidade tantas vezes 

recommendada com que se devem tractar todas as auctoridades ainda no 

exercício dos actos de sua jurisdicção (Publicador Maranhense de, 

22.04.1856, p. 1).  

Foi comum que os expostos da Santa Casa, tanto meninos quanto meninas, fossem 

iniciados no mundo do trabalho. Assim, a Casa dos Expostos tornou-se uma fonte de mão-de-

obra para as casas de família, era como uma forma de troca de benefícios: do patrão que 

precisava de mão-de-obra dócil e gratuita e do(a) exposto(a) que necessitava de ensinamento 

para a profissionalização. Também este era o momento em que o(a) exposto(a) passaria a viver 

fora do estabelecimento da Misericórdia e teria de enfrentar o ambiente familiar e do trabalho 

(MARCÍLIO, 2006, p. 290). 

No que se refere a aprovação do casamento das expostas pelo Juiz dos Órfãos, a Mesa 

da Santa Casa mostrou-se contrária a esta decisão sem a autorização do corpo da Irmandade:   

Devo informar a V. Exc., que me parece muito fundada a opposição, que faz 

a mesa da Santa Casa, aos casamentos das duas orphãs, pois que recordo-me 

que na qualidade de provedor da mesma Santa Casa não consenti, com a mesa 

desse tempo, que se realizasse a pretensão do casamento que teve Manoel 

Raimundo Pereira Leal; por não concorrer nelle as boas qualidades, que se 

requerem no individuo para merecer uma menina bem educada, como são as 

da Santa Casa. 

Quanto ao segundo pretendente, a mesa não teria repugnância de deixar 

verificar o casamento se o não considerasse em idênticas circumstancias do 

primeiro; [...] (Publicador Maranhense de, 22.04.1856, p.1). 

O perfil dos pretendentes a casar-se com as expostas da Santa Casa era algo que sempre 

deveria ser analisado pela instituição, não só do Maranhão, mas como de todas as outras 

Irmandades do Brasil. Era comum que alguns homens se casassem apenas com o interesse nos 

dotes das expostas, após o casamento abandonavam-nas ou as violentavam, tudo isso por conta 

da ambição pelo dinheiro. Dessa forma, foi necessária a averiguação da conduta desses homens 

para o estabelecimento de melhores relações (MARCÍLIO, 2006, p.298). 

[...] à respeito da exposta Rosa Augusta Fontes, que a mesa da Santa Casa 

reclama que lhe seja de novamente restituída pelo mau tracto que soffre em 

casa de D. Anna de Carvalho Filgueiras, à quem foi entregue sem sua 

intervenção e com expressa violação do alvará citado, parece-me que deve 

ser attendida a sua reclamação, visto ser ella filha d’aquele estabelecimento  
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V. Ex, porem resolverá conforme julgar mais acertado (Publicador 

Maranhense de, 22.04.1856, p. 1).  

Como explicado anteriormente, a ida dos expostos para a casa de famílias possibilitava 

que eles tivessem iniciação no mundo do trabalho. Para as meninas, foi recorrente os pedidos 

feitos por chefes de família às Misericórdias para que elas exercessem variadas funções 

domésticas. No caso acima, a violação, exploração e os maus tratos foram muito comuns às 

expostas, embora o discurso dessas famílias era de que dariam abrigo, proteção, alimentação e 

vestuário para essas meninas desvalidas, na prática, muitas delas acabavam passando por 

constante sofrimento.  

A assistência que a Santa Casa de Misericórdia prestou ao sexo feminino, não se 

restringiu apenas às expostas, mas também a outras mulheres desvalidas, principalmente as 

consideradas “alienadas”, como podemos ver neste caso, o auxilio que foi prestado a uma “preta 

em estado de alienada”, por meio do pagamento de suas despesas pelo Governo Provincial:   

Ao inspector do thesouro publico provincial. – Mande Vmc. indemnizar a 

Santa Casa de Misericórdia das despesas, que fizer com uma preta em estado 

de alienada, que naquelle estabelecimento foi recolhida por mandado do 

chefe da polícia (Publicador Maranhense, de 12.01.1858).  

Neste outro caso, temos uma ordem para que a Santa Casa dê assistência a uma senhora 

pertencente ao Recolhimento de N. S. da Anunciação e Remédios, tomando assim as devidas 

medidas para o tratamento da saúde dessa mulher: 

Ao mordomo dos hospitaes da Santa Casa da Misericordia. – Não havendo 

no Recolhimento de Nossa Senhora da Annunciação e Remedios desta capital 

as accommodações necessárias para alli ser conservada D. Brites de tal Oid, 

que se acha alienada, convem que V. S. dê suas ordens, para que seja ella 

recebida no hospital da Santa Casa da Misericordia, logo que alli for 

mandada apresentar pelo Dr chefe de policia, e tome as medidas mais 

eficazes, para que seja tractada com humanidade e caridade, até que se 

providencie de outra maneira a seu respeito.  

Communicou-se ao Dr. chefe da policia (Publicador Maranhense, de 

29.11.1858).  

Já na edição do dia 1º de janeiro de 1858, o jornal Publicador Maranhense noticia o 

estupro de uma jovem por um escravizado. A desvalida, que ficara alienada, foi atendida pelo 

hospital da Santa Casa de Misericórdia, do qual foi tratada e recebeu abrigo:  

Chamamos attenção do leitor para o noticiário, que em seguida publicamos, 

relativo a dois factos deploráveis ocorridos nesta cidade, - o bárbaro 

tratamento dado pelos seus a uma infeliz moça, que teve a desventura de 

commeter uma fraqueza, se acha hoje alienada, assim como o seu seductor – 

e o estupro perpetrado por um preto escravo em uma menina de 10 ou 11 

annos, educanda da irmandade do Senhor Bom Jezus dos Passos. – O Sr. Dr. 

Manoel Pinto de Souza Dantas apenas conta com 12 dias de administração 

como chefe de polícia, e tem feito neste curto espaço de tempo quanto é de se 

esperar de um magistrado inteligente, zeloso, e enérgico para chegar ao 
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inteiro conhecimento da verdade no copcernente a taes factos, e verificar a 

punição de seus autores. [...] O primeiro passo, que deo o Sr. Dantas, foi 

mandar a pobre alienada, que se acha agora no hospital da Santa Casa de 

Misericórdia, para um asylo seguro, em que fosse bem tratada, como exijia a 

humanidade e o próprio interesse da justiça. [...] (Publicador Maranhense, 

de 01.12.1858, p.2).   

Percebe-se que o jornal estabelece uma justificação para a causa do defloramento, o qual 

foi motivado pela “fraqueza” da vítima em decorrência da “sedução” que sofrera.  

 

Conclusão 

A Santa Casa de Misericórdia do Maranhão foi detentora de um grande patrimônio, 

destacando-se imóveis, terrenos, escravizados, além dos legados valorosos que costumava 

receber. Percebemos através das análises das fontes, que pela má administração dos recursos e 

imprudência de Mesas e Provedores, a instituição passou por uma severa crise que afetou a 

realização de serviços de caridade.  

Durante esse período é comum encontrarmos nos relatórios da Santa Casa a descrição 

das dívidas que ela possuía, dos recursos que eram poucos e deveriam ser economizados, a 

venda dos bens, além das péssimas instalações dos estabelecimentos, estando estes em péssimas 

condições, precisando de reformas e ampliações. Nos jornais também são publicadas as 

inquietações da população, que culpava todo esse estado de precariedade pela má gerência dos 

responsáveis, além de também ser cobrado melhores serviços de caridade.  

No que se refere a dotação das expostas, podemos analisar através das fontes, que esse 

não foi um costume frequente na Santa Casa de Misericórdia do Maranhão, sendo o casamento 

um destino de poucas meninas desvalidas. Não havia um orçamento próprio da instituição para 

a concessão de dotes, o Governo Provincial quem destinava os recursos para esse fim. Talvez 

essa falta de organização possa demonstrar como foram poucos os casos de dotação. E se não 

havia dote, dificilmente haveria homens atraídos em se casar com mulheres no estado de 

pobreza e orfandade, como era o caso das expostas. 

Sobre a prática de dotação, são poucas as informações contidas nas fontes de imprensa, 

mas podemos saber que o dote de casamento possuía o valor de 400 mil réis e que deveria ser 

concedido às expostas que tivessem a pretensão de se casar.  

Outro fator que pode explicar o motivo dos poucos casos de dotação é a crise financeira 

que a Santa Casa de Misericórdia do Maranhão sofreu a partir da metade do século XIX. Com 

poucos recursos, dotar uma exposta no valor de 400 mil réis poderia ser visto muito mais como 

uma despesa, do que como obra de caridade.  
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A fragmentação dos jornais também pode ser um motivo que não nos permite ter uma 

análise profunda e com precisão dos casos de dotação das expostas. Alguns jornais consultados 

acabam não possuindo uma linearidade de todas as edições.   

Vimos também que a Casa dos Expostos não tinha o objetivo de permanecer com os 

expostos logo após estes completarem sete anos de idade, era comum que se desse destino a 

eles em casas de família, para que houvesse a adoção desses menores. Mas caso tivessem que 

permanecer na Casa dos Expostos, a Santa Casa não faria com que esses enjeitados sofressem 

mais uma vez com o abandono. No caso da Misericórdia do Maranhão, essas crianças eram 

encaminhadas para outras instituições de caridade, como o Asilo de Santa Tereza, o 

Recolhimento de N. S. da Anunciação e Remédios, a Casa dos Educandos Artificies entre 

outras.  

As meninas que permaneciam na Casa dos Expostos eram educadas para exercerem 

trabalhos domésticos, como costurar, bordar, cozinhar, passar e gomar, pois deveriam ser 

iniciadas no mundo do trabalho para poderem se sustentar e terem uma vida autônoma. As 

expostas que não se casaram ou não foram trabalhar na casa de família, permaneciam na Casa 

dos Expostos, trabalhando para a Santa Casa de Misericórdia, cuidando e educando das crianças 

mais novas ou costurando as roupas dos hospitais.  

Apesar da assistência às expostas por meio da dotação das desvalidas não ter sido tão 

expressiva, podemos perceber que a Santa Casa as ajudava no encaminhamento para outras 

instituições de caridade ou para moradias que aceitavam o trabalho das expostas. A Santa Casa 

de Misericórdia não restringiu sua assistência somente às expostas, mas também a outras 

mulheres desvalidas.  
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RETRATOS À REMBRANDT: Hygino Soares e o comércio de fotografias 

no Maranhão Oitocentista1 
Eloy Barbosa de Abreu2 

Igênia Moraes Silva Gomes3 

 

Introdução  

O presente artigo visa compreender a produção e o comércio de fotografias nas últimas 

três décadas do século XIX no Maranhão, partindo da seguinte indagação: como a inserção da 

fotografia na sociedade oitocentista do Maranhão transformou a cultura visual e impulsionou o 

comércio de retratos daquela época?. Para tanto, analisou-se a arte fotográfica de Hygino 

Soares, um dos fotógrafos de destaque na imprensa local por produzir retratos à rembrandt.  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizamos fontes hemerográficas, consistindo 

no levantamento interpretativo dos periódicos maranhenses do século XIX, disponíveis na base 

de dados da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, e fotografias, ou seja, retratos 

produzidos na província do Maranhão por Hygino Soares, localizadas no acervo da Brasiliana 

Fotográfica Digital, do Domínio Público e da Fundação Joaquim Nabuco. Por último, tomamos 

como referencial teórico o vasto campo de produção sobre a história da fotografia que advém 

do seu uso como fonte e objeto da história, com ênfase nas obras de Roland Barthes, Walter 

Benjamin, Boris Kossoy e Ana Maria Maud. 

O tipo de fotografia analisada compreende os retratos, consumidos em larga escala pela 

sociedade maranhense à época. Foram localizados seis retratos de autoria de Hygino Soares, 

dos quais, cinco são de sujeitos da mesma família. A observação realizada perpassa o campo 

imagético da fotografia e o verso destas, que geralmente possuía uma dedicatória, além das 

poses, direção do rosto, indumentárias e acessórios dos representados, e os objetos que 

compõem o cenário dos retratos de busto e de corpo inteiro.  

A pesquisa nos periódicos maranhenses se deu a partir da busca pelo nome do fotógrafo 

Hygino Soares e dos termos “photographo” e “photographia” e se concentrou no levantamento, 

análise e cruzamento das informações contidas nos anúncios dos jornais que circularam pela 

 
1 Este artigo é fruto do projeto de pesquisa “Por trás dos olhos: a arte fotográfica e o comércio de retratos nos 

jornais maranhenses do século XIX (1860-1899)”, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa e Documentação em 

História Política e Social do Maranhão com as colaborações da Profa. Ma. Reinilda dos Santos Oliveira, do Prof. 

Me. Benilton Torres de Lacerda e das discentes Lauana Rafaela Gomes e Francisca Kelly da Luz Santos. O projeto 

foi aprovado pelo edital nº. 02/2021 – Bolsa Cultura 2021-2022 e encontra-se em desenvolvimento.    
2 Professor Adjunto da Universidade Estadual do Maranhão. Doutor em História pelo Programa de Pós-graduação 

em História da Universidade Federal de Pernambuco. Bolsista CAPES.  
3 Graduanda do curso de Licenciatura em História da Universidade Estadual do Maranhão (Campus Caxias). 

Bolsista UEMA. 
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província do Maranhão acerca do comércio de retratos entre as décadas de 1870 e 1890 e 

informações sobre o referido fotógrafo, de modo a traçar sua trajetória profissional, analisando 

informações relativas às suas especialidades, estabelecimento de ateliê, parcerias comerciais 

firmadas com outros fotógrafos, serviços realizados em outras regiões da província, dentre 

outras.  

É sabido que a primeira fotografia permanente data de meados do século XIX, na 

Europa, registrada pelo francês Joseph Nicèphore Niépce (1765-1833) e ao longo deste século, 

a técnica fotográfica passou por inúmeros avanços em decorrência do desenvolvimento de 

pesquisas e experimentos físico-químicos de registro visual realizados por diferentes 

estudiosos, e desde então vem sendo aprimorada. A França foi pioneira no processo de 

desenvolvimento de técnicas, aparelhos e produtos químicos utilizados na captura, fixação e 

revelação da imagem fotográfica. O francês Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851), criou 

o daguerreótipo, bastante difundido na Europa e na América, propiciando a comercialização de 

retratos e a consolidação do ofício de fotografo. O daguerreotipo consiste em um suporte de 

fixação da imagem projetada por meio da câmara escura, que já era utilizada vários séculos 

antes, sobretudo em observações astronômicas4. 

A representação visual da figura humana sempre fez parte do cotidiano das sociedades, 

desde o período pré-histórico, contudo, antes do advento da fotografia, possuir um retrato era 

um privilégio condicionado à nobreza e àqueles que detinham um vasto poder aquisitivo. 

Quando a fotografia surge, esse aspecto é ressignificado, uma vez que esta técnica oportuniza 

às demais classes a possibilidade de se retratar, diante do significativo barateamento da 

fotografia, que ocorre simultaneamente à comercialização de retratos, tornando as condições 

cada vez mais propícias para a sua realização. Nas primeiras décadas que sucederam o seu 

surgimento, o preço dos retratos era relativamente caro, pois nesse período era necessário o 

serviço profissional de um fotógrafo, todavia, com a concorrência e o aperfeiçoamento das 

técnicas fotográficas, na segunda metade do século XIX, a fotografia é cada vez mais barateada. 

Ainda nesse período, os fotógrafos começaram a firmar seus ateliês para produzir e 

comercializar retratos e fotografias de paisagens, celebrações religiosas e cadáveres 5 , 

comumente realizadas. 

Até o surgimento da câmera portátil, tal qual conhecemos hoje, houve vários avanços 

no processo de produção da imagem fotográfica, tais como a redução do tempo de exposição à 

 
4 Cf. O ato fotográfico e outros ensaios (DAMISCH, 1963, pp. 34-37 apud DUBOIS, 1993, p. 39).  
5 Cf. O ato fotográfico e outros ensaios (DISDÉRI, 1855, pp. 25-26 apud DUBOIS, 1993, pp. 169-170). 
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câmera, sem se movimentar; a aceleração no processo de revelação da fotografia; a 

multiplicidade e durabilidade das fotos; a superfície sobre a qual ocorre a emulsão fotográfica 

(chapas metálicas/vidro, filme fotográfico); e o processo de fixação da imagem (daguerreótipo, 

ferrótipo, ambrótipo/melanótico, calótipo/talbótipo).  

 

A fotografia enquanto arte e artefato e seus percursos históricos  

O advento da fotografia, enquanto uma arte e um produto da cultura visual, está 

relacionado com o desenvolvimento da ciência e do processo de revolução industrial que 

ocorreu no mundo ocidental no século XIX. As transformações econômicas e socioculturais 

desse contexto fizeram da fotografia e do ofício de fotógrafo um campo que “viriam influir 

decisivamente nos rumos da história moderna” (KOSSOY, 2012, p. 27). Neste sentido, a 

fotografia, naquela conjuntura, para além da expressão artística, adquire um papel de 

comunicação, transmissão de conhecimento e memória (KOSSOY, 2012). O aumento do seu 

consumo extrapolou os grandes centros urbanos da Europa e da América do Norte, bem como 

o desenvolvimento de suas técnicas e ritmo de produção, principalmente a partir da década de 

1860, que propiciou “o surgimento de verdadeiros impérios industriais e comerciais” 

(KOSSOY, 2012, p. 28) da fotografia.  

A fotografia, enquanto arte e artefato, tem se constituído, desde que surgiu em meados 

do século XIX, como objeto e fonte para construção do conhecimento histórico. Neste sentido, 

ele se constitui em materialidade do passado, que agrega indícios sobre ele. Uma espécie de 

linguagem. Mas a fotografia é também um símbolo, uma imagem/memória que agrega visões 

de mundos. Essa relação dar-se em consequência dos “usos sociais que agenciaram o invento 

fotográfico ao longo dos séculos XIX e XX e consolidaram acervos importantes para a 

pesquisa” (LIMA; CARVALHO, 2012, p. 29). Hoje, a fotografia está inserida no campo da 

ciência História nas interfaces da abordagem, do domínio e da dimensão do conhecimento 

histórico, atuando como fonte, método e objeto de análise da história da cultura visual 

(BARROS, 2011). O importante para a pesquisa não consiste no documento/monumento 

“fotografia”, e sim nos problemas que ele suscita sobre as sociedades do passado que 

produziram e consumiram imagens (LE GOFF; NORRA, 1979). 

A fotografia passou por três percursos históricos, o primeiro deles trata-se do discurso 

que a aproximava de um “espelho do real”, ou seja, uma imitação da realidade; em seguida a 

fotografia assume o caráter de "transformação do real”, onde a realidade espaço-temporal é 

transferida para sua reprodução, e por fim, a fotografia é equiparada a um “traço do real”, em 
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outras palavras, a foto é caracterizada como um índice ou referência. Neste último ponto, há a 

influência da semiótica e da linguística, conforme apresenta o pesquisador francês Philippe 

Dubois em “O ato fotográfico e outros ensaios”.   

Dubois relaciona a fotografia com um corte, literalmente, no qual a imagem fotográfica 

representa o recorte/transposição do real/referente para um plano oposto ao tempo evolutivo, 

ou seja, o fragmento de um único instante temporal e de uma extensão espacialmente delimitada 

é imobilizado e perpetuado e com o tempo adquire um valor simbólico, que suscita recordações. 

Segundo o autor, “o que uma fotografia não mostra é tão importante quanto o que ela revela” 

(DUBOIS, 1993, p. 179), nesse sentido, o espaço que não está representado na imagem (fora-

de-campo) também exerce influência sob a fotografia e a contemplação desta. Embora ela esteja 

próxima fisicamente, “a principal qualidade de uma imagem que serve ao culto é ser 

inacessível" (DUBOIS, 1993, p. 311). Logo, o valor cultural da imagem, sobretudo a 

fotográfica, está na captura e separação do real, essa “distância” fundamenta a fotografia, pois 

permite contemplar a imagem e recordar o que nela está registrado. 

Há no fenômeno fotográfico múltiplas experiências, pois segundo Ana Maria Maud e 

Marcos Felipe de Brum Lopes, “a elaboração de linguagens, o uso de equipamentos e as 

condições de sua utilização são definidos e redefinidos por sujeitos históricos que incorporam 

as práticas sociais de ver e conhecer” (MAUD; LOPES, 2012, p. 264). Esses mesmos autores 

destacam a existência de dois grandes movimentos de estudos teóricos sobre a fotografia, um 

que surgiu na segunda metade do século XIX e perdurou até meados do século XX, e outro que 

se desenvolveu, principalmente a partir dos anos 1960 e 1970, influenciados pela linguística. 

No primeiro movimento a fotografia é considerada uma extensão da natureza, onde as reações 

físico-químicas produzem o artefato, uma espécie de escrita da luz, ou seja, a compreensão da 

prática fotográfica e seus resultados se deslocam da natureza para a sociedade. No segundo 

movimento, que têm por expoentes os filósofos Walter Benjamin e Roland Barthes, a fotografia 

é fruto da experiência social, portanto passível de uma análise crítica, e sua relação é da natureza 

para a história (MAUD; LOPES, 2012). 

Do ponto de vista da cultura visual e material, a fotografia revolucionou a sociedade 

global dos séculos XIX e XX, pois de acordo com Walter Benjamin: 

[...] Com a fotografia, o valor de culto começa a recuar, em todas as frentes, 

diante do valor de exposição. Mas o valor de culto não se entrega sem 

oferecer resistência. Sua última trincheira é o rosto humano. Não é por acaso 

que o retrato era o principal tema das primeiras fotografias. O refúgio 

derradeiro do valor do culto foi o culto da saudade, consagrada aos amores 

ausentes ou defuntos. A aura acena pela última vez na expressão fugaz de um 

rosto, nas antigas fotos. É o que lhes dá sua beleza melancólica e 
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incomparável. Porém, quando o homem se retira da fotografia, o valor de 

exposição supera pela primeira vez o valor de culto (BENJAMIN, 1987, p. 

174). 

Neste sentido, a fotografia enquanto produto de uma ação técnica, rompeu com o valor 

artístico da imagem, evidenciando o seu aspecto de exposição e massificação, ou seja, há na 

arte fotográfica um aspecto político. Para o autor, o retrato e a paisagem fotográficos 

simbolizam essa transição, onde a tecnologia, a matéria e o processo fotográfico determinam o 

sentido da imagem (MAUD; LOPES, 2012). 

Para Roland Barthes, assim como o signo linguístico, a fotografia é uma forma de 

codificação histórica e ideológica produzida pela sociedade, passível de análise pela técnica da 

semiótica e da semiologia (BARTHES, 1990). Esses dois paradigmas de análise da fotografia 

têm fundamentado as pesquisas no campo das ciências humanas e sociais sobre a fotografia. 

O registro tangível da realidade, por meio da luz, com tamanha precisão e semelhança 

do referente despertou o interesse das pessoas em ter um retrato. Diferentemente da arte 

pictorial, onde há a interferência do artista na composição da imagem no suporte (tela) e na qual 

o nível de semelhança do ser ou objeto retratado é questionável, a arte fotográfica, na qual um 

instante do tempo é capturado e congelado, imediatamente fixado em uma superfície 

fotossensível e materializado, sem que o fotógrafo modifique esse processo, era percebida como 

um “espelho do real” ou um “analogon perfeito/perfeição analógica”. Essa concepção do 

realismo fotográfico no século XIX recebeu algumas críticas, entre as quais, se destaca a do 

psicólogo alemão, Rudolf Arnheim: 

Nesse livro [“Film as art”], Arnheim propõe uma enumeração sintética das 

diferenças aparentes que a imagem apresenta com relação ao real: em 

primeiro lugar, a fotografia oferece ao mundo uma imagem determinada ao 

mesmo tempo pelo ângulo de visão escolhido, por sua distância do objeto e 

pelo enquadramento; em seguida, reduz, por um lado, a tridimensionalidade 

do objeto a uma imagem bidimensional e, por outro, todo o campo das 

variações cromáticas a um contraste branco e preto; finalmente, isola um 

ponto preciso do espaço-tempo e puramente visual (às vezes sonora no caso 

do cinema falado), excluindo qualquer outra sensação olfativa e tátil 

(DUBOIS, 1993, p. 38). 

Ao longo do final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o 

desenvolvimento de novas técnicas, o surgimento de novos equipamentos e produtos químicos 

implicaram em um novo tipo de sentido fotográfico (MAUD; LOPES, 2012). É possível 

perceber essas transformações às quais se referem Benjamin, Maud e Lopes, nos periódicos 

maranhenses do final do século XIX e início do XX. 

Para muito além de se configurar enquanto uma impressão luminosa do real a partir de 

reações físico-químicas, a fotografia também se caracteriza como uma imagem mental, que 
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envolve o olhar, a percepção, o pensamento e, consequentemente, um fenômeno psíquico que 

evoca “dúvidas, flutuações, ilusões, esperanças, crenças, ficções” e uma infinidade de 

percepções, lembranças e sentimentos, pois “nossa memória é feita de fotografias” (DUBOIS, 

1993, pp. 313-314), conforme os apontamentos da psicanálise freudiana a partir da analogia 

entre os aparelhos fotográfico e psíquico e as equivalências entre ambos. 

 

Hygino Soares e o comércio de retratos no Maranhão Oitocentista 

No ano de 1854 é difundido o “cartão de visita”, uma invenção de Adolphe-Eugène 

Disdéri, um fotógrafo francês6. O “cartão de visita”, famoso no século XIX, consiste em um 

retrato, de proporções pequenas, colado em um cartão e trocado entre familiares e amigos, 

geralmente no verso havia uma dedicatória e o nome da pessoa retratada. Além deste, outro 

fenômeno difundido no final do século XIX foi o álbum fotográfico, que ocupa um espaço em 

quase todos os lares até os dias atuais. Diante dessa categorização, a fotografia assume um valor 

simbólico, que suscita a lembrança de épocas decorridas, a memória e a “presença” perante a 

ausência de algo ou alguém, ou seja, a fotografia se torna também um artefato, com múltiplos 

valores.  

Vemos o proveito que o amor, o ódio, a espera, a desolação e o luto podem 

tirar da fotografia. Misturados ou no álbum de família. Ou ainda 

emoldurados na parede, sobre a lareira ou na mesa. Funciona como relicário, 

transformando a foto em relíquia, talismã ou amuleto (VAN LIER, 1983, p. 53 

apud DUBOIS, 1993, p. 81). 

Os jornais que circularam pela província do Maranhão oitocentista contêm vários 

anúncios sobre o comércio de fotografias, a partir da quantidade de ocorrências verificadas nos 

periódicos, sendo recorrentes nas edições dos jornais A Pacotilha, O Imparcial, Diário do 

Maranhão, O Paiz, Almanak Administrativo e Jornal de Caxias. O registro fotográfico foi 

praticado com fins comerciais, embora existissem fotógrafos amadores, e por meio da imprensa 

os fotógrafos noticiavam periodicamente informações acerca do seu trabalho, tais como o 

estabelecimento de ateliês; a localização e horário de funcionamento; as parcerias com outros 

fotógrafos; os deslocamentos para demais regiões da província; suas especialidades; os 

aperfeiçoamentos no registro e composição da fotografia; as importações de aparelhos e 

produtos para revelação da imagem fotográfica; os valores dos retratos 7 ; premiações; 

promoções e outras notícias para atrair os fregueses. 

 
6 Cf. O ato fotográfico e outros ensaios (DUBOIS, 1993, p. 169). 
7 O preço dos retratos produzidos por Hygino Soares variava entre 1$500 e 6$000 (A Pacotilha, 1883, ed. 16, p. 

3)  



VI Simpósio de História do Maranhão Oitocentista / VI Simpósio Internacional de História Contemporânea: 200 

anos de regulamentação da imprensa no mundo luso-brasileiro. 

ISSN: 2236-9228 / 2357741-X 

61 

 

Nos jornais analisados também há informações sobre os sujeitos que produziam 

fotografias no Maranhão, possibilitando traçar suas trajetórias. O levantamento se concentrou 

em Hygino Soares, fotógrafo de grande destaque na imprensa local, o que atesta que sua técnica 

fotográfica era proeminente no mercado fotográfico da época. A partir das informações 

dispostas nos jornais, foi possível traçar a trajetória de Hygino Soares (?-1884), um fotógrafo 

que estabeleceu seu ateliê na província do Maranhão e produziu retratos na segunda metade do 

século XIX. Sua esposa, Lavínia Amelia Pinheiro Soares, provavelmente era costureira e seu 

cunhado, Alberto Pinheiro, trabalhava na redação do jornal Diário do Maranhão. Hygino 

chegou a ser premiado na Exposição Industrial do Maranhão, realizada em 1878 (Diário do 

Maranhão, 1878, ed. 1335, p. 4). 

Hygino possuía um estabelecimento para retratar seus fregueses, cuja nomenclatura era 

“Gabinete artístico fotográfico de Hygino Soares”, localizado na Rua das Barrocas, nº 30, em 

São Luís. Em 1881, o estabelecimento de Hygino é reformado, e passa a se chamar 

“Photographia Soares”. Em 1882 seu ateliê passa a se situar na Rua do Sol, nº 32, momento 

em que Hygino realiza a aquisição de uma máquina que o permitiu fazer retratos com o “sistema 

ferro-typo”8. Hygino Soares firma uma parceria comercial com outros fotógrafos, entre eles, 

Filomeno Gonzalez de La Torres, nesse período, seu estabelecimento passa a se chamar 

“American Photographic”, contudo essa parceria é rompida anos depois e o ateliê de Hygino 

volta a se chamar “Photographia Soares” e passa a dispor de serviços fotográficos mais baratos, 

com o uso do melanotipo9 (O Pacotilha, 1883, ed. 285, p. 3). 

Hygino Soares, e os demais fotógrafos da província do Maranhão, realizavam constantes 

importações de produtos químicos, chapas/placas metálicas, papel e molduras apropriadas para 

a impressão de retratos e outros produtos advindos, em grande parte, de estabelecimentos 

parisienses. Hygino também mantinha contato com outros fotógrafos da América e da Europa 

e anunciava estar sempre a par das novidades e aperfeiçoamentos que surgiam. Hygino 

dispunha de aparelhos fotográficos modernos à época, por exemplo, uma “máquina fotográfica 

 
8 Imagem produzida pelo processo de colódio úmido sobre uma fina plaqueta de ferro esmaltada com laca preta 

ou marrom. Inventado pelo norte-americano Hamilton Smith, como uma derivação do processo de colódio úmido, 

em 1856. FERRÓTIPO. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 

2021. Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3859/ferrotipo. Acesso em: 01 de dezembro de 

2021. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7 
9 Processo fotográfico que emprega negativos de vidro de colódio úmido, subexpostos e montados sobre fundo 

negro para produzir o efeito visual de positivos. Também conhecido como Ambrótipo, foi concebido pelo inventor 

do processo de colódio úmido, o inglês Frederick Scott Archer (1813-1857) em 1851. AMBRÓTIPO. In: 

ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2021. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo72/ambrotipo. Acesso em: 19 de novembro de 2021>. Verbete da 

Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7 
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18 x 24 centímetros, com pé, de todos os movimentos, de excelente objetivo de 3 polegadas 

extra rápido de Hermagis10” (O Pacotilha, 1883, ed. 276, p. 1), características descritas em um 

anúncio no qual esse aparelho era ofertado à venda.  

O horário de funcionamento do seu estabelecimento era das 09:00 às 16:00 horas, “quer 

chova, quer faça sol”; havia a possibilidade de tirar fotos “em pé, sentado, de busto, de meio 

corpo”; e impressões realizadas em miniatura, porcelana 11 , cartões, álbuns, quadros com 

molduras “passe partout” e reproduções artísticas e industriais (O Pacotilha, 1883, ed. 63, p. 

3).  

Conforme aponta Ana Maria Maud e Marcos Felipe de Brum Lopes, “os retratos 

fotográficos atualizam a tradição dos pintados a óleo, das miniaturas em porcelana, dos 

camafeus e outros adornos e relíquias” (MAUD; LOPES, 2012, p. 270). Característica 

evidenciada nas especialidades de Hygino Soares, onde nota-se que um estilo de pintura se 

transpõe para um estilo fotográfico.  

O estilo à rembrandt alude ao pintor holândes Rembrandt Harmenszoon Van Rijin 

(1606-1669), considerado um dos grandes nomes do barroco europeu. Rembrandt retratou 

paisagens, cenas religiosas e mitológicas e ainda vários autorretratos com diferentes idades, nos 

quais se observa a predominância do realismo, da iluminação e do jogo de luz e sombra. Diante 

disso, é perceptível que as técnicas pictoriais influenciaram a técnica fotográfica, na qual a luz 

é fundamental. Nesse período, a iluminação e as condições climáticas eram importantes 

aspectos a se considerar para realizar um retrato, pois esses fatores poderiam comprometer a 

qualidade da fotografia. Além disso, importava se ater ao cenário, a pose, o olhar, a duração da 

exposição, as técnicas de revelação, enquadramento e moldura da fotografia, sobretudo antes 

do surgimento da fotografia colorida.  

Foi noticiado no jornal "Diário do Maranhão” a passagem de Hygino Soares por Caxias 

e Teresina em 1881, pelo vapor “Gonçalves Dias” para prestar seus serviços. Possivelmente, 

durante sua estadia em Caxias, Hygiro prestou seu trabalho na catedral de Nossa Senhora da 

Conceição, no período do festejo em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, que ocorre 

todos os anos no dia 08 de dezembro, data em que Hygino permaneceu na cidade, entre os 

meses de novembro e dezembro (O Paiz, 1881, ed. 272, p. 2). 

 
10 Lentes francesas do século XIX. Hermagis foi uma empresa com capacidade técnica considerável, fundada em 

1845, que fabricava lentes do tipo Petzval. Disponível em: <https://apenasimagens.com/pt/lente-para-paisagens-

hermagis/>. Acesso em: 02 de dezembro de 2021.  
11 Placas alabastrinas. O alabastro era utilizado na confecção de objetos ornamentais.   
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Hygino é acometido por uma enfermidade que o impede de exercer seu ofício por um 

período e em decorrência da mesma veio a óbito no ano de 1884. O ateliê "Photographia Soares" 

continuou funcionando após o falecimento de Hygino Soares, sob a direção de Luiz Cunha. 

Não foram identificadas informações que atestassem se Hygino era maranhense ou não. Outros 

fotógrafos, em grande parte itinerantes, prestaram serviço temporário no estabelecimento de 

Hygino, como João Luís de Cerqueira, Luiz Musso e Menna da Costa, os dois primeiros 

montaram seus próprios ateliês tempos depois, e este último continuou trabalhando no “Atelier 

Soares” após a morte de Hygino. 

 

Os Sujeitos retratados por Hygino Soares 

Ao cruzar as informações dos periódicos, linguagem escrita, com as fotografias, 

linguagem visual, foi possível estabelecer relações e evidenciar características que permitem 

traçar também a história dos sujeitos retratados, as funções que desempenhavam nesse contexto 

e período, e as relações que possuíam com as demais esferas sociais. Através do nome de cada 

um, contido no título da fotografia, foram realizadas buscas nominais nos jornais e constatadas 

informações sobre eles, elementos que nos permitem inferir quem era, majoritariamente, o 

público que consumia retratos no Maranhão oitocentista, que se trata de um público elitista, 

conforme aponta Ana Maria Maud e Marcos Felipe de Brum Lopes, “o sucesso do retrato 

fotográfico revela um novo ordenamento da sociedade ocidental em torno do indivíduo, da 

família nuclear e dos mecanismos de autorrepresentação das camadas burguesas em ascensão” 

(2012, p. 270). 

Além dos retratos produzidos por Hygino Soares, foram selecionados outros seis 

retratos dos mesmos sujeitos ou de familiares próximos, realizados por outros fotógrafos, dos 

quais um deles trabalhou no ateliê de Hygino durante quase dez anos. Grande parte dos registros 

são cartões de visita em preto e branco. 

Há duas fotografias de Mariana Francisca Peixoto Franco de Sá, ambas são cartão de 

visita e retratam apenas o busto, uma realizada por Hygino Soares e outra por João Luís de 

Cerqueira, este último também fotografou sua mãe, Antônia Peixoto Franco de Sá. No retrato 

realizado por Hygino seu olhar não está direcionado para o eixo central da câmera, mas para a 

lateral, característica evidente e predominante em todos os retratos de Hygino Soares que foram 

analisados. Há poucas informações vinculadas diretamente à Mariana Francisca nos jornais, 

mas foi possível constatar que ela e sua mãe dirigiam o colégio de meninas, “N. S. dos 

Remédios”, e seu pai foi juiz de Direito na comarca de Itapecuru-mirim.  
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Domingos, Lina, Torquata e Vitória eram irmãos. As informações contidas nos jornais 

remetem predominantemente à Domingos, que foi fazendeiro, comerciante, marchante 

(negociante de gado para açougue) e tenente-coronel. Foram localizados retratos dos demais 

irmãos e da mãe deles, Victoria Antônia Gonçalves, no entanto, produzidos por outros 

fotógrafos na província. Há dois retratos de Domingos, de busto e de corpo inteiro, Lina e 

Torquata aparecem em retratos de corpo inteiro e Vitória, apenas o busto.   

 

 

Considerações Finais  

Em síntese, esta pesquisa enfoca a análise da arte fotográfica e seus desdobramentos no 

Maranhão oitocentista, a fim de compreender esta expressão artística para além do ato de 
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fotografar e da contemplação de uma fotografia, mas perceber o significado simbólico que a 

fotografia assumiu e, por conseguinte, influenciou o comércio de retratos no final do século 

XIX e ao longo do tempo vem se destacando e sendo utilizada também para fins científicos, 

como fonte de análise histórica, transmissão de conhecimento e conservação da memória 

individual e coletiva. Por fim, consideramos este estudo como uma base para encaminhamentos 

futuros acerca da temática em questão, relativa à arte fotográfica de Hygino Soares e dos demais 

fotógrafos da província nesse período e em décadas posteriores, noticiadas em larga escala nos 

jornais maranhenses.  
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PREPARAR PARA A LIBERDADE: a educação dos ingênuos sob o olhar 

do Diário do Maranhão (1871-1880) 
Gabrielly Pereira Araújo1 

 

Introdução  

Antes de adentrar no estudo sobre a lei da qual trata essa pesquisa, se faz importante 

mencionar a lei nº 581, de 04 de setembro de 1850, conhecida como Lei Eusébio de Queiroz2, 

que foi a primeira ação legislativa que viria a limitar de forma mais consistente o futuro da 

escravidão, uma vez em que, colocava um fim no tráfico transatlântico de cativos. Como 

resultado, teve-se o aumento do preço dos escravizados e a reorganização do comércio interno. 

Além disso, a proibição deu margem para a ilegalidade do cativeiro, pois uma das origens do 

trabalho servil era justamente o tráfico ilegal. 

Todavia, os reflexos da chamada Lei do Ventre Livre (1871) foram ainda mais 

profundos. A regulamentação da liberdade dos descendentes de escravizadas, expressa nos dez 

artigos e diferentes parágrafos da lei, sinalizou que o fim da reprodução do cativeiro estava 

próximo, ainda que impreciso quanto ao seu momento. A lei é resultado do Projeto Rio Branco, 

que foi apresentado ao parlamento em 12 de maio de 1871, convertendo-se na lei de nº 2.040, 

em 28 de setembro do mesmo ano. A lei declarava a condição de livre aos filhos de mulheres 

escravas que nascessem a partir daquele momento, além de outros escravizados da nação e 

também regulamentava o tratamento dado àqueles menores. 

Com a nova legislação, o sentido do cativeiro mudou bastante, assim como as 

possibilidades de discussão da defesa do direito de liberdade. Multiplicaram-se as 

oportunidades de contestação do Judiciário sobre o tema, com novas interpretações jurídicas 

das leis, tendo esse fator levado a uma maior interferência do Estado na relação 

senhores/escravizados. 

Acompanhar as discussões que envolvem as ações legislativas voltadas para 

proporcionar a emancipação gradual nos leva a um conceito chave que é a tutela. Conforme 

Patrícia Geremias (2005), nesse período de discussão, era comum os parlamentares associarem 

a incapacidade dos libertos de gerirem suas próprias vidas à necessidade de tutela. A autora 

 
1 Graduanda em História pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Bolsista da Fundação de Amparo à 

Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (FAPEMA). Contato: 

gabrielly020araujo@gmail.com 
2 A lei estabelece em seus dez artigos, as medidas para a repressão do tráfico de africanos em qualquer província 

do império, tendo sido uma lei de autoria do senador e então ministro da Justiça do Brasil, Eusébio de Queirós 

Coutinho Matoso da Câmara (1812 – 1868). 

mailto:gabrielly020araujo@gmail.com
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mostra como esse elemento foi usado como justificativa para assegurar o controle da mão de 

obra escrava, submetendo o escravizado à disciplina, controle e dependência, restringindo 

também sua cidadania. O senhor seria o responsável por “proteger” o escravizado, que seria 

alguém mais “frágil” e, no que se refere à lei, o senhor seria o tutor natural da criança, exercendo 

a tutela no período máximo de 21 anos de idade, encaminhando o libertado à disciplina do 

trabalho. Dessa forma, “a tutela por sua vez, restringia direitos civis clássicos, como o direito 

de ir e vir, além de sujeitar as crianças a uma legislação de exceção e obrigá-las, em muitos 

casos, a manterem-se sob contrato de trabalho” (GEREMIAS, 2005, p. 39). 

 

A Lei do Ventre Livre (1871) e o projeto de educação proposto para os ingênuos  

A Lei do Ventre Livre foi resultado do projeto Rio Branco3, apresentado ao parlamento 

em 12 de maio de 1871, sendo sancionada pela Princesa Imperial Regente, Isabel, que o 

converteu na Lei n° 2.040, de 28 de setembro do mesmo ano. 

O percurso trilhado pela lei foi cercado de um intenso debate e disputas por parte de 

diferentes seguimentos da sociedade, não ficando restrito ao âmbito parlamentar. Em verdade, 

a promulgação da lei mudaria a dinâmica em torno da mão de obra que predominava no Brasil. 

Sendo assim, o assunto interessava principalmente aqueles afetados com as possíveis 

mudanças. Os argumentos contrários à escravidão levantavam a preocupação com o “atraso 

social e econômico” que viria ocorrer, bem como as disputas que poderiam ser estabelecidas 

entre senhores e escravizados. O direito à propriedade era evocado em todos os argumentos 

favoráveis à abolição gradual da instituição. Além disso, priorizariam as elites um projeto de 

que não implodissem as hierarquias sociais estabelecidas. 

Nesse sentido, Mendonça (2001, p. 24), destaca que:  

A mobilização a favor e em oposição ao projeto foi grande não só no recinto 

parlamentar como em vários espaços da sociedade. Associações de 

proprietários inundaram a Câmara com representações que o repeliam; 

artigos favoráveis e contrários às medidas propostas eram publicados na 

imprensa; a população parecia acompanhar os debates, fosse nas galerias da 

Câmara, fosse pelos jornais que os publicavam ou em conversas de ruas. 

 
3  Projeto foi encaminhado pelo gabinete do conservador José Maria da Silva Paranhos, o Visconde do Rio 

Branco (1819-1880), e para obter êxito na aprovação do projeto se fez necessário convencer 1/3 dos deputados 

que formavam uma barreira de oposição contra a lei então proposta. A Lei n° 2.040, de 28 de setembro de 1871 

declarava a condição livre os filhos de mulher escrava que nascessem desde a data desta lei, libertos os escravos 

da Nação e outros, e providenciava sobre a criação e tratamento daqueles filhos menores e sobre a libertação anual 

de escravos. Além disso, seriam libertos os escravizados pertencentes à nação, e quando libertos receberiam a 

ocupação que o governo julgasse conveniente. Também os escravizados que eram dados à Coroa, de heranças 

vagas, os que fossem abandonados por seus senhores por conta de alguma invalidez. Esses sujeitos ficariam sobre 

a inspeção do governo durante cinco anos e prestariam, conforme § 5º do Art. 6º obrigados a prestar serviços sob 

pena de serem considerados vadios e obrigados trabalhar nos estabelecimentos públicos (BRASIL, 1871). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1819
https://pt.wikipedia.org/wiki/1880
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O art. 1° da Lei do Ventre Livre declara libertos os descendentes de mães escravizadas 

que nascessem após a vigência da norma. Esse, sem sombra de dúvidas, foi o ponto da 

legislação que mais causou oposição e resistência dos parlamentares. Como regra, alegaram 

que a medida transgredia o direito de propriedade do senhor de escravizados. Para esse grupo, 

fazia-se necessária a indenização do senhor, sem a qual a propriedade estaria sendo violada. 

Não obstante, depois de muitas objeções por parte dos parlamentares e com acirrada 

disputa para atingir o número de votos, a lei foi aprovada em 28 de setembro de 1871, como já 

mencionada, sofrendo mudanças com relação ao texto orginalmente apresentado. 

Aos senhores foi concedida a prerrogativa de escolherem entregar as 

crianças libertas a uma instituição pública quando completassem oito anos, 

recebendo em troca 600 mil-réis, ou utilizar seus serviços até que tivessem 

vinte e um anos. Alguns consideravam que tais dispositivos asseguravam o 

“direito de propriedade”, entendendo-os, no primeiro caso, como 

ressarcimento pecuniário; no segundo, como indenização por prestação de 

serviços (MENDONÇA, 2001, p. 24). 

Por mais que a lei assegurasse ao senhor o direito de escolher a forma de liberdade que 

lhe fosse conveniente. . Ou seja, a lei concedeu aos senhores a exclusividade quanto à escolha 

do futuro das crianças declaradas livres, mas na prática não as liberta. Zero (2004, p. 93), afirma 

que: 

Foram raros os casos de senhores que desistiam do direito de explorar a mão-

de-obra dos ingênuos até os 21 anos, pois até completarem essa idade, eram 

treze anos de trabalho, que nenhuma indenização oferecida pelo governo 

poderia compensar. 

Sendo assim, diante da nova lei, a maioria dos senhores permanecia usufruindo da mão 

escrava, como medida indenizatória que preencheria sua necessidade. Ressalta-se que em tal 

contexto, com o fim do tráfico internacional, comprar um escravizado era algo que poderia 

acarretar enormes despesas para o senhor, dadas as circunstâncias de limitação da mão de obra. 

A opção que predominava era também interessante ao Estado, que não precisaria desembolsar 

valor referente à indenização, sendo ela arcada pelos próprios escravizados. 

A lei trazia uma série de modificações que transformou as relações entre senhores e 

escravizado, visto que o Estado passou a ser o principal mediador e/ou interventor das relações 

escravistas. O Estado adquiriu assim papel mais atuante, tendo muitas vezes ocasionado 

situações problemáticas para os senhores, pois a Lei do Ventre Livre concedeu o direito de 

liberdade, ainda que limitada, e também apresentou brechas em seu texto que acabou 

propiciando a oportunidade aos cativos de lutarem por sua liberdade, atuando em alguns 

momentos em conjunto com associações abolicionistas. Em pouco tempo, o poder senhorial 

sobre a vida do cativo havia sido, em parte, suprimido. Posto que: 
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Ela [Lei do Ventre Livre] reiterou procedimentos que já haviam sido 

legalizados em 1869, proibindo que a venda separasse cônjuges escravos ou 

filhos menores de quinze anos de seus pais ou mães. Criou um Fundo de 

Emancipação, para promover alforrias nos municípios, com recursos 

advindos de impostos e rendas de loterias. Obrigou a realização de uma 

matrícula dos escravos de todo o país e determinou que aqueles que não 

fossem matriculados pelos senhores seriam considerados livres. O texto legal 

estipulou também que os cativos que possuíssem uma quantia em dinheiro 

com a qual lhes fosse possível comprar a alforria tinham direito a tal, sem 

que os senhores a isso pudessem se opor (MENDONÇA, 2018, p. 296). 

A segunda metade do século XIX foi o momento em que a tônica da educação e 

instrução dos escravizados se tornou objeto de constante discussão, elevando-se tal política 

como verdadeiro instrumento de preparação para a emancipação de cativos. A proposta pensada 

para aquele contexto perpassava pela formação para o trabalho, não ficando para esses futuros 

cidadãos do Império o ensino das primeiras letras. Sendo assim, a discussão também se fez 

presente nos veículos impressos, tendo o jornal Diário do Maranhão como o periódico que mais 

tratou sobre o assunto durante a década de 1870. 

Discutir sobre educação e escravidão nesse contexto é saber que as práticas educacionais 

pensadas para o contexto do Oitocentos em nada se assemelham às práticas da 

contemporaneidade. À vista disso, fez-se uso das reflexões sobre educação da historiadora 

Cláudia Ramos (2008), que entende a educação no Oitocentos como projeto de manutenção da 

hierarquia social e racial, que existe a partir de uma série de obstáculos postos para dificultar o 

acesso à educação para a população escravizada. Sendo assim, essa educação não alteraria a 

ordem social vigente, vindo a manter as relações de subalternidade dos tutelados egressos do 

cativeiro.  

É importante frisar que ao longo do século XIX diversas propostas educacionais foram 

pensadas, sendo encarregadas pela integração dos indivíduos em sociedade. Muitas vezes, o 

modelo foi proposto visando excluir alguns sujeitos, como é o caso dos sujeitos escravizados. 

A educação ofertada para a população negra escravizada era voltada para o trabalho, com o 

intuito de qualificar a mão de obra que atuaria no pós-abolição.  

Nesse momento, é oportuno resgatar o art. 1° e seu §1°, que tratam das obrigações dos 

senhores para com as crianças, fruto do ventre de mães escravizadas, assegurando que “os ditos 

filhos menores ficarão em poder e sob a autoridade dos senhores de suas mães, os quais terão a 

obrigação de criá-los e tratá-los até a idade de oito anos completos”. A questão da educação 

estava brevemente contida nesse artigo de lei, que previa que sendo o liberto entregue ao 

Estado, este iria entregá-lo a associações, que iriam criar, tratar e educar as crianças, recebendo 

em troca a outorga para explorar ou alugar seus serviços até os 21 anos, formando assim um 
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pecúlio para o liberto. Já o §3º do art. 1° determinava que os senhores tivessem a obrigação de 

criar e tratar os filhos que suas escravas tivessem, porém sem obrigação de lhes conceder 

educação. 

Apesar de, em nenhum momento, ler-se no texto da lei, de forma explícita, que 

o Estado, ou o senhor, e as mães escravizadas teriam obrigação de promover 

a instrução do ingênuo, esta lei é considerada a primeira referência oficial 

que relegava ao Estado o dever de educar os negros nascidos livres. Embora 

termos, como “tratá-los” e “dará destino”, possam ser tomados como uma 

forma indireta para garantia do direito do ingênuo de ser educado, a 

referência mais precisa sobre esse direito só vai aparecer no artigo 2º do texto 

da lei, quando aparece, pela primeira e única vez, o termo educação como um 

direito garantido aos filhos do ventre livre. Contudo, esse direito só se 

constitui enquanto dever do Estado, quando da inexistência de associações 

autorizadas pelo governo voltadas para essa função. Sendo assim, é na 

ausência de instituições específicas destinadas à educação dos ingênuos que 

o Estado recebe a responsabilidade de direcionar os menores a 

estabelecimentos públicos (CRUZ, 2016, p. 175). 

É importante salientar, a partir da análise de Perussatto (2010, p. 250), que quando se 

fala em educação não se estava tratando de uma instrução voltada à capacitação das crianças 

livres a ler, escrever ou realizar operações matemáticas, mas de uma educação direcionada ao 

trabalho, ligada principalmente à atividade agrícola, com a finalidade de aprenderem ofícios 

manuais e servirem como mão de obra. A lei garantia o poder do senhor ao lhe conceder a tutela 

das crianças, embora não mais o completo domínio sobre a liberdade dos escravizados. 

O forte teor ambíguo das postulações da lei não explicita quais medidas 

seriam tomadas com relação à instrução primária dos ingênuos. Contudo, 

tanto no caso de serem entregues ao Estado, quanto na opção de 

permanecerem sob “posse” do senhor de suas mães era evidente o usufruto 

gratuito do trabalho do menor por parte do responsável. Isso evidencia o 

quanto a lei significou no tocante ao controle da mão de obra ao propor um 

pacto desigual em que o proprietário recebia incontáveis benefícios 

lucrativos sobre o ingênuo, recriando o mesmo modelo de dependência da 

escravidão e estabelecendo a liberdade restrita à qual estavam sujeitos os 

supostamente “beneficiados” pelas medidas abolicionistas (SILVA, 2011, p. 

162). 

Conforme Ramos (2008, p. 116), o que vinha sendo pensado para o Brasil era uma 

educação bacharelesca destinada para os filhos da elite e uma proposta de educação técnica e 

para o trabalho para as classes inferiores. As colocações da autora servem para entender essa 

educação como estratégia disciplinar, que não objetivava promover uma ruptura com o mundo 

do trabalho, pelo contrário, era uma extensão dele, visto que esse modelo seria indispensável à 

liberdade desses sujeitos. 

Portanto, pensar a educação em uma perspectiva história é entender que: 

Ao contrário do que se possa pensar em relação à educação enquanto 

mecanismo de uma possível promoção social dos negros em uma sociedade 
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livre e de um discurso transformador, o que encontramos foi a construção de 

sofisticadas estratégias de dominação cujo aspecto mais relevante foi a 

tentativa de estabelecer uma linha de continuidade com a sociedade 

escravista (RAMOS, 2008, p. 145)  

 

O debate sobre a educação dos ingênuos no jornal Diário do Maranhão (1871-1880) 

Tendo nascido cinco anos após o fim do tráfico internacional de escravizados, o jornal 

Diário do Maranhão teve sua primeira edição publicada em 1855. O periódico era editado na 

redação e tipografia Rua da Palma, n° 6, sendo publicado diariamente no turno matutino, exceto 

às segundas-feiras e no dia seguinte aos dias santificados ou feriados. A assinatura do jornal 

tinha seus preços definidos conforme a localidade: para a capital, tinha-se o valor de 8$000 

(oito mil-réis) por semestre e 4$000 (quatro mil-réis) por trimestre. Já no interior, a assinatura 

se dava por semestre, no valor de 9$000 (nove mil-réis). No tocante ao tema de suas 

publicações, o jornal abordava uma diversidade de assuntos, indo desde os aspectos políticos 

ao econômico, priorizando o fornecimento de informações atualizadas e diárias. 

O jornal foi fundado por empresários e se intitulava como “jornal do comércio, lavoura 

e indústria”. Adotava um posicionamento favorável ao grupo econômico da época, defendendo 

os interesses dos grandes proprietários e comerciantes da província maranhense.  

Uma vez que se tratava de um jornal do comércio, lavoura e indústria, os 

articulistas desse periódico defendiam a propriedade privada da terra e de 

escravos, sobretudo, uma vez que era um direito assegurado na Constituição. 

Em outras palavras, eles eram contra a abolição imediata da escravidão e a 

favor da indenização de antigos fazendeiros de algodão no que se referia à 

emancipação de escravos. Não é demais destacar que esse setor se apresentou 

o mais refratário a qualquer proposta de mudança radical da estrutura social 

e econômica da província, o que significava manter a escravidão, a 

concentração fundiária e o controle de instâncias do poder público por meio 

da ocupação de cargos da burocracia na província e na Corte (PEREIRA, 

2006, p. 96). 

De início, o jornal era dividido em quatro partes. A primeira parte, intitulada Oficial, 

expunha notícias em nível provincial e nacional. A parte intitulada de Marítima ficava 

encarregada pelos anúncios referentes ao movimento no porto de São Luís. Na Seção de 

Notícias, discorria-se sobre a administração da província, festas, aluguel e compra de 

escravizados. Por fim, tinha-se a seção de Folhetim, onde se publicavam romances e novelas. 

Entretanto, por volta da década de 1870 o periódico passou por algumas modificações 

no tocante a seu conteúdo, como discorre Pereira (2006, p. 96): 

Na década de 1870, o referido jornal manteve a mesma estrutura com 

algumas modificações. Cada página passou a ser dividida em cinco colunas, 

nas quais a propaganda comercial ocupava a maior parte do espaço, 

demonstrando ser por meio dela que os proprietários do jornal acumulavam 
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parte de seu capital. Na Secção Geral, discutia-se a respeito de vários temas, 

entre eles a escravidão. Os articulistas do periódico, compartilhando a visão 

de mundo das classes dominantes, publicavam artigos criticando as diferentes 

formas de luta dos escravos (festas, fugas, quilombos e insurreições) e nos 

editoriais cobravam às autoridades públicas medidas que reprimissem essa 

insubordinação. A Secção de Noticias foi subdivida em duas secções, a 

Comercial e de Anúncios, adequando o jornal às exigências do processo de 

produção e circulação de mercadorias.  

Sobre a década de 1880, Pereira (2015, p. 421) informa que o Diário do Maranhão 

manteve seu perfil noticioso e comercial, defendendo os interesses dos proprietários que, por 

essa época, sentiam os impactos da decadência da agricultura de exportação em seus negócios. 

O jornal Diário do Maranhão, em 06 de maio de 1875, reproduziu um discurso proferido 

por Cardoso de Menezes, na Câmara dos Deputados, em sessão de 15 de abril daquele ano, que 

se referia ao auxílio à lavoura. Nessa sessão são apresentadas as cinco principais causas que 

atribuem o atraso e a estagnação da indústria: 1˚ é ausência de instrução profissional; 2˚ a 

escassez de capitais; 3˚ deficiência de braços; 4˚ a falta de estradas; e, por fim, a  5˚ é a elevação 

da taxa de direitos de exportação sobre os produtos agrícolas (DIÁRIO DO MARANHÃO, 

1875, p. 1).  

Ao que interessa a pesquisa, chama-se atenção para a ausência de instrução profissional 

e deficiência de braços, que era um ponto sempre levantado quando o assunto era libertar o 

ventre. Os discursos da época sempre procuravam enfatizar que não preparar o país para a falta 

de mão de obra, ocasionada pela lei de 1871, era condenar a prosperidade da indústria. Como é 

apresentado no discurso da câmara: 

Senhores, não contemos como elemento de trabalho com o escravo alforriado, 

e muito menos com a atual geração oriunda da lei de 28 de setembro de 1871. 

O escravo alforriado, impaciente de gozar de sua liberdade, foge dos 

engenhos e das fábricas, vai cultivar terra sua ou entregar-se a mais aviltante 

ociosidade. É verdade que volta alguns anos depois, mas o abandono do 

fabrico e da cultura pelo tempo da ausência é bastante para estancar as fontes 

da produção e fazer desaparecer muitos estabelecimentos rurais (apoiados). 

A geração de libertos, que resultou da lei de 28 de setembro de 1871, somente 

após largo período poderá prestar serviços à lavoura e indústria nacional, se 

lhe derem conveniente educação profissional (DIÁRIO DO MARANHÃO, 

1875, p. 1). 

Portanto, para resolver o problema, seria preciso investir na vocação para “profissões 

mecânicas e para a cultura do solo”, pois seria graças ao ensino agrícola, teórico e prático, que 

se prepararia convenientemente uma nova geração, para que no tempo de falta de mão de obra 

pudesse contribuir para manter a produção em condições de equilíbrio e lucro. Além disso, um 

fator que deveria andar de mãos dadas na contribuição do progresso da agricultura tinha que 

ser a mão de obra proveniente da imigração europeia. 
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O regime do trabalho passa por uma transformação profunda e radical. 

Dentro de poucos anos escassearão os cooperadores, os agentes da cultura. 

Qual meio, portanto, de dotar o país dos braços produtores essenciais para 

se evitar o progressivo decrescimento e, talvez, a morte da primeira indústria 

nacional? É habilitar o lavrador para ir procurar esses braços na Europa. 

Enquanto se prepara o país para receber a torrente de emigração estrangeira, 

cumpre habilitá-lo com os meios necessários de contratar colonos laboriosos, 

morigerados e aptos para a cultura do solo (DIÁRIO DO MARANHÃO, 1875, 

p. 1). 

A substituição da mão de obra escrava para a livre era pauta corrente nas Câmaras, em 

que se priorizava a efetuação da transição sem abalo para a economia, alimentando a produção 

e evitando-se uma futura crise para a agricultura. Os discursos inflamados e carregados de 

preocupação por parte de fazendeiros, jornalistas e políticos na imprensa é fruto de uma 

conjuntura que buscava iniciativas para resolver a questão da mão de obra. No Congresso 

Agrícola do Rio de Janeiro, por exemplo, muitos dos congressistas consideravam a imigração 

europeia como resposta para a substituição da mão de obra escrava. Já outros se mostravam 

receosos, uma vez que acreditavam que os imigrantes poderiam nutrir o desejo de se tornar 

proprietários, o que também poderia trazer prejuízos. Logo, o porquê da defesa da educação 

dos ingênuos por meio do ensino em colônias agrícolas. 

Em Fala do trono e a instrução pública, de 1877, foi tratado sobre a instrução do povo 

e de como essa é fundamental para que os cidadãos tenham conhecimento de seus deveres e 

direitos, cooperando para o progresso de qualquer país. É reconhecido que o Império tem um 

alto número de habitantes que não sabem ler e que o governo precisa fornecer atenção especial 

caso queira alcançar o patamar dos países europeus. Tratando da lei de 1871, encontra-se o 

seguinte: 

Já fizemos ver qual a sua deficiência e imperfectibilidade relativa à instrução 

dos ingênuos, ou libertos por efeito dessa lei. E realmente custa crer que 

grande seja o abandono dispensado a tão importante ramo do serviço público, 

não sendo até hoje, ainda consignadas, a forma e a maneira por qual devem 

ser educados aqueles ingênuos, quando entregues exclusivamente a proteção 

do governo, seguindo o interessado a adoção que lhe é facultada, na mesma 

lei (DIÁRIO DO MARANHÃO, 1877a, p. 1). 

Por meio desses escritos, é demonstrado o total descaso do governo em remover os 

obstáculos que se opunham ao desenvolvimento da lavoura. Para eles, o governo não estaria 

zelando pelo bem estar do país, uma vez que não se preocupava com o caos público que esses 

sujeitos viriam a causar. Assim sendo, tinha-se que nomear representantes mais solícitos em 

comprimir os seus deveres, pois era compromisso ao que tinha sido entregue.  

A instrução pública continua a merecer do governo a maior solicitude. Foram 

criadas no munícipio da corte escolas de segundo grau e as escolas normais 

destinadas a preparar professores para o ensino primário de ambos os sexos 
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terão de ser brevemente inaugurados. Nas províncias, este ramo de serviço 

apresenta sensível progresso, limitado, porém, pela falta de meios de que 

podem dispor (DIÁRIO DO MARANHÃO, 1877a, p. 1).   

A reclamação sobre o ensino obrigatório da população branca livre mostra como que 

garantir ensino era elemento difícil de fazer cumprir na província maranhense. Então, como 

organizar asilos agrícolas e garantir esse ensino que tanto pregava o jornal Diário do Maranhão 

se até mesmo o ensino para os sujeitos livres passava por dificuldades? Por isso, a instrução dos 

ingênuos é motivo de reclamação constante. 

A inquietação quanto à falta de instrução dos ingênuos também se manifestou no dia 21 

de junho de 1877, nas páginas do jornal Diário do Maranhão, com o título casas para ingênuos. 

E tanto nessa edição quanto em outras do mesmo jornal, a solução para a possível falta de mão 

de obra foi a mesma: educar os ingênuos para que, quando adultos livres, tornassem-se sujeitos 

apegados ao trabalho. Assim sendo, é pautada a necessidade da criação de escolas para que 

sejam recebidos estes menores, onde recebam educação “apropriada à condição deles”, ou seja, 

uma educação, sobretudo, profissional no que toca a indústria agrícola. 

São quase decorridos 6 anos após a execução e promulgação da lei n. 2040 

de 28 de setembro de 1871. Faltam, portanto, 2 anos para que a faculdade 

concedia possa ser posta em ação por aqueles proprietários que no quiserem 

ou não precisarem dos serviços dos ingênuos, até que estes atinjam a idade 

de 21 anos. [...] cumpre que não se deixe formar homens, a quem uma 

educação primária tenha de faltar, ou vigilância de severidade de costumes, 

para que, mais tarde, por efeito de tão perniciosas circunstâncias, não tenha 

o Brasil de ver aumentadas as listas dos criminosos, para que os maus hábitos 

e instintos sofram a modificação e supressão, tão necessárias para a 

moralidade das sociedades, bom futuro dos novos cidadãos e progresso deste 

país. Entre nós não existe atualmente associações alguma para emancipação 

nem tão pouco estabelecimentos. A iniciativa particular desapareceu, 

deixando tudo ao tácito compromisso, a que o governo se sujeitou (DIÁRIO 

DO MARANHÃO, 1877b, p. 1). 

Nesse trecho, dois pontos merecem destaque: o primeiro diz respeito às possíveis 

consequências que a falta de instrução poderia acarretar, uma vez que eram sujeitos 

“embrutecidos” pela vivência no regime escravista; e a falta de estabelecimentos para receber 

os ingênuos da província maranhense, o que era motivo de tanta inquietação e assunto para o 

qual o jornal dedicou inúmeras edições. É relatado que o Ministério da Agricultura tinha que 

preparar-se para satisfazer o seu compromisso, sem perder tempo na criação dos 

estabelecimentos.  

Em uma circular que é reproduzida no jornal, o ministro busca saber se a província 

maranhense tinha iniciativas para fundar associações para educação. 

N. 12 – circular - 2ª seção – diretoria da agricultura – ministro dos negócios 

da agricultura, comércio e obras públicas em 24 de maio de 1877. Ilum. E 
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Exmo. Sr. – convindo saber, em breve prazo, quis estabelecimentos públicos, 

nessa província, poderão receber em tempo oportuno, aqueles dos filhos 

livres de mulher escrava, cujo serviços sejam dispensados pelos senhores das 

mães, e conseguintemente tiverem de ficar a cargo do estado, nos termos do 

art. 2˚ da lei n. 2040 de 28 de setembro de 1871, recomendo a V. Ex. ª que a 

tal respeito me preste as informações necessárias, tendo em vista o número 

de ingênuos que ada um daqueles estabelecimentos poderá admitir, e a 

natureza de ensino que neles se dará. Informar-me V. Ex. ª se tais associações 

existem, quantas e em que condições de prosperidade. No caso de não existir 

nenhuma, deseja este ministério saber se há nessa província elementos para 

fundá-las, com o fim exclusivo da educação dos menores, objeto para o qual 

chamo a desvelada atenção de V. Ex. ª (DIÁRIO DO MARANHÃO, 1877b, p. 

1). 

O jornal enfatiza essa circular com o intuito de afirmar que na província maranhense 

não havia elementos para fundar as associações, e que as poucas que desempenhavam o trabalho 

de ensino já estavam sobrecarregadas. Logo, ficava única e exclusivamente a cargo do governo 

do país garantir a fundação e manutenção desses estabelecimentos. A resposta a circular não 

pôde ser localizada, mas ao empreender a busca por estabelecimentos encarregados da educação 

dos ingênuos na província maranhense, nenhuma evidência foi encontrada. 

Em sua tese Escravos, forros e ingênuos em processos educacionais e civilizatórios na 

sociedade escravista do Maranhão no século XIX, Cruz (2008) apresenta um dado que confirma 

a falta de interesse das associações em se comprometer com a educação dos ingênuos. 

Em relatório enviado ao presidente da província do Maranhão, em 04 de 

dezembro de 1871, a Sociedade Manumissora 28 de Julho declarava a 

impossibilidade de uma instituição assumir a tarefa de se responsabilizar 

pelos ingênuos: A sociedade Manumissora desejava poder admitir entre os 

fins de sua instituição o de receber os menores, filhos de escravas, de que 

trata o artigo 2º da Lei; mas bem à sem pesar vê que lhe não é possível tomar 

sobre si esse oneroso encargo nos restritos termos da mesma lei, isto é 

percebendo ela unicamente, como indenização do que dependesse o usufruto 

dos serviços desses menores, até a idade de 21 anos completos (Relatório da 

Sociedade Manumissora Vinte e Oito de Julho ao Presidente da Província do 

Maranhão em 04 de dezembro de 1871, APEM, avulsos, Cx. 1869-1889 apud 

CRUZ, 2008, p. 103). 

Dessa forma, ao não assumir o compromisso de cuidar e educar as crianças, a associação 

mostrava que desempenharia uma função onerosa, que não dava um retorno compensatório. A 

função então voltaria para as mãos do Estado, que também não se importou em assumir a função 

de educar os ingênuos.  

Em 11 de junho de 1880, o Diário do Maranhão noticiou a criação de cinco 

estabelecimentos agrícolas voltados para o abrigo de órfãos e ingênuos. 

Dentro de três anos, deve a companhia [Companhia Zootécnica e Agrícola 

do Brasil] fundar, no Império, pelo menos, CINCO ESTABELECIMENTOS 

AGRÍCOLAS dos qual um será perto da corte, dois nas províncias do sul e 

dois nas do norte. A vantagem de tais estabelecimentos, a educação, 
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garantida no projeto, e emprego a 1500 alunos, de preferência os órfãos e os 

ingênuos, são de incontestável merecimento. A promessa de dois desses 

estabelecimentos em províncias do norte faz-nos alimentar uma esperança, e 

acreditar uma vez que as vistas do governo parecem também chegar até nós, 

contanto que tenha, para isso, sido de um particular a grande iniciativa. Não 

há dúvida de que, levado a efeito o plano belamente imaginado pelo seu autor, 

poderá o Império obter, sem grandes dificuldades, a perfeição do trabalho 

livre, e poderosos auxiliares para o futuro da lavoura, seu engrandecimento 

e prosperidade (DIÁRIO DO MARANHÃO, 1880, p. 1). 

O ensino que vinha sendo reivindicado pelo jornal Diário do Maranhão estava alinhado 

com uma proposta correspondente ao lugar social que provinha os ingênuos. Ou seja, a esses 

sujeitos restava uma educação para que permanecessem em posição de subserviência, voltado 

para mesma condição de cativo. Uma educação que preparasse para promover uma transição 

do trabalho escravo para o livre, mas sem alterar a dinâmica de hierarquização da sociedade. 

Aos filhos da elite, uma educação para o ensino das primeiras letras, de geometria e práticas de 

ginástica, aos ingênuos, uma educação para ensinar a gozar da liberdade e o apego ao trabalho. 

Depois da sabida lei de 28 de setembro de 1871, pela qual o governo se 

comprometeu, em tempo certo, a fundar estabelecimentos para neles terem 

ingresso, e ali serem educados os ingênuos, filhos da mulher escrava, 

entregues por seus senhores. É clara, é manifesta a absoluta necessidade de 

companhias e associações que possam tomar a si o encargo, a que se obrigou 

o governo, mas a que também, infelizmente, e com pesar o dissemos, não deu 

cumprimento até agora. Somos apologistas da Companhia Zootécnica, e não 

se descubra, nas nossas considerações de hoje, outra ideia que não seja a da 

dúvida que sempre nos aparece, quando se trata de dotar as províncias do 

norte, de melhoramentos preciosos, a que elas tem inegável direito, mas para 

os quais são baldadas as suas esperanças na maioria dos casos. Essas faltas, 

que somos forçados a declarar repetidamente, essa indiferença do governo 

centro para o que mais de perto interessa o norte, são causa da dúvida, da 

desconfiança que expomos e nos previne (DIÁRIO DO MARANHÃO, 1880, 

p. 1).  

Esse projeto conduzido em nome de Domingos Maria Gonçalves4, foi aprovado por 

decreto 7.805, de 26 de agosto de 18805. O projeto ganhou destaque na imprensa, em que foi 

mostrado o esforço de Gonçalves pelo “bem geral do país, pelo seu progresso, defendendo os 

 
4 Consul de Portugal, ex-membro do Corpo de Engenharia Civil. Gonçalves havia sido aluno do Curso Superior 

de Letras, Instituto Industrial, Escola do Comércio e Liceu de Lisboa. Além disso, era redator-chefe e 

coproprietário do Jornal da Província.  
5 Concede permissão a Domingos Maria Gonçalves para incorporar uma companhia denominada - Companhia 

Zootécnica e Agrícola do Brasil. Atendendo ao que me requereu Domingos Maria Gonçalves, e de conformidade 

com a Minha Imediata e Imperial Resolução de 14 do corrente mês, tomada sobre parecer da Secção dos Negócios 

do Império do Conselho de Estado, exarado em consulta de 20 de Julho ultimo, Hei por bem conceder-lhe 

permissão para organizar uma companhia, com a denominação de [Companhia Zootécnica e Agrícola do Brasil], 

mediante as bases que com este baixam, assignadas por Manoel Buarque de Macedo, do meu conselho, Ministro 

e Secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, que assim o tenha entendido e 

faça executar. (BRASIL, 1880) 
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interesses da lavoura com a maior dedicação” (DIÁRIO DO MARANHÃO, 1880, p. 1). Por 

meio do decreto ficou definido que:  

I. A Companhia Zootécnica e Agrícola do Brasil obriga-se a fundar no 

Império, dentro do prazo de três anos, estabelecimentos práticos de 

agricultura; II. A sua sede será nesta Corte, e o seu capital será de 

1.500:000$000; III. Os Governos geral e provincial, assim como as 

respectivas municipalidades, poderão ter fiscais para reclamarem pelos 

interesses dos referidos menores (BRASIL, 1880). 

O autor do projeto, Domingos Maria Gonçalves, chegou a escrever um livro intitulado 

A instrução agrícola e o trabalho livre, em 1880. O livro é composto de uma carta para o Illm. 

Exm. Sr. Dr. Joaquim Aurélio Nabuco de Araújo; uma carta Aos Srs. capitalistas, negociantes 

e fazendeiros progressistas; primeira parte: história das minhas tentativas para o 

estabelecimento d'escolas agrícolas; por fim, a segunda parte: decreto de 26 de agosto de 

1880. Destaca-se um trecho da carta endereçada ao Nabuco: 

Exmo. Sr. Dr. Joaquim Nabuco, permita-me V. Ex. ª, que apesar de 

desconhecido lhe dirija a palavra. Modesto operário do progresso econômico 

e venho com o meu pequeno contingente concorrer também para a grande 

obra da regeneração social do Brasil. V. Ex. ª, como um dos mais audazes e 

corajosos Apóstolos da ideia do futuro, de certo me ajudará com o valioso 

auxílio da sua voz autorizadíssima. [...] Como V. Ex. ª, eu também desejo a 

liberdade de todos os filhos da terra; mas o libertar não basta; antes de tudo 

é necessário que os recém-libertos encontrem a instrução, que lhes dará então 

a verdadeira liberdade. Sem moral, e sem os rudimentos de conhecimentos, 

pelo menos, das coisas mais necessárias à vida, não há liberdade possível. 

Por outro lado, a lavoura não pode, nem deve ficar ao abandono. Sem o atual 

pessoal, embora embrutecido pelo cativeiro, e sem empregados técnicos, que 

transformem os processos da cultura, e que possam acompanhar a nova 

organização econômica com o trabalho livre, a agricultura diminuirá 

consideravelmente. O Estado não está resolvido a criar institutos agrícolas 

para habilitar estes empregados, é necessário para nós os particulares os 

fundemos (GONÇALVES, 1880, p. 3-4). 

Nesse trecho, nota-se que as justificativas para necessidade de institutos agrícolas são 

as mesmas defendias pelo jornal Diário do Maranhão em inúmeras edições em que esteve a 

tratar do assunto. E mais uma vez é tratado sobre a omissão do Estado em não promover meios 

para garantir a instrução para os ingênuos. No caso da província maranhense, não foram 

encontrados estabelecimentos que estivessem alinhados com o objetivo de garantir educação 

agrícola para os menores frutos de ventre escravizado. 

 

Conclusão 

A Lei do Ventre Livre está inserida em um contexto de forte discussão sobre a transição 

gradual da mão de obra escrava para livre. Assim sendo, a necessidade da educação é colocada 

em pauta como elemento central na transição da mão de obra. A educação garantiria o preparo 
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para uma liberdade “prudentemente encaminhada”, pois havia a ideia de que esses sujeitos 

pautariam sua liberdade na “ociosidade, vagabundagem e crime”, o que se revelaria prejudicial. 

Também se apresenta como forma de garantir mão de obra qualificada para o exercício do 

trabalho livre.  

Com a promulgação da Lei 2.040, a educação dos indivíduos, antes excluídos do 

processo educacional, ganhou destaque. Esses sujeitos teriam que ser “bem encaminhados, 

ensinados a gozar da liberdade”, pois caso contrário, trariam prejuízos a dita nação culta. Os 

Congressos Agrícolas do Rio de Janeiro e Pernambuco (1878) que reuniram grandes e pequenos 

proprietários de terras para discutir as dificuldades enfrentadas na produção agrícola. Os 

congressistas defendiam um projeto de construção de um estabelecimento em que fossem 

ensinados os princípios da agricultura para os futuros ingênuos da nação. A preocupação era 

justamente com transição da mão de obra escrava para a mão de obra livre.  

No caso dos debates veiculados no Diário do Maranhão, foi possível notar uma postura 

crítica em relação ao trato do Estado no que diz respeito à falta de educação dos ingênuos. 

Quando o assunto era de interesse econômico, o que impactaria diretamente a lavoura, como os 

custos com a educação dos libertos, as indenizações aos senhores ou a manutenção de 

contingente de mão de obra para as lavouras, tinha-se uma intensa discussão nas páginas do 

jornal. Os artigos do Diário defendiam que a abolição ocorresse sem causar um “caos social” 

ou abalar a estrutura escravista, tendo que haver um preparo por meio da educação dos futuros 

libertos da Lei do Ventre Livre. 

O centro da discussão presente nas matérias analisadas esteve no receio de que a 

ociosidade dos libertos pudesse causar, bem como que tipo e de que forma seria a educação 

destinada aos novos trabalhadores livres. A educação defendida pelos redatores dos jornais 

serviria como preparo para o lento processo emancipacionista, sendo a forma de garantir mão 

de obra qualificada para as propriedades e como mecanismo para sustentar o sossego público.   
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UM TROPEÇO EM MEIO À GLÓRIA - A IMPRENSA E A DERROTA 

DA COPA DO MUNDO DE 1966 
Harian Pires Braga1 

 

Introdução 

De proporções continentais e com múltiplas formações sociais, econômicas e culturais, 

caminhar pelo Brasil é deparar-se muito mais com diversidades, do que com semelhanças. Do 

ponto de vista de elementos culturais, tais como músicas, festas populares, sincretismos 

religiosos, culinárias e outras expressões materiais e imateriais, temos um país de 

representações múltiplas – evidente com suas tensões e tentativas de homogeneização –, mas 

do ponto de vista da cultura corporal, ao menos uma manifestação perpassa a maioria das 

localidades do país, desde a primeira metade do século XX: o futebol. Longe de defender que 

o futebol praticado nas diversas regiões do Brasil é igual – o mais correto, inclusive, seria pensar 

em termo de futebóis (DAMO, 2007) -, é o futebol de alto rendimento que consegue chegar a 

várias partes do país, ser assistido e compreendido por diferentes populações e, por fim, 

contribuir na construção de discursos identitários. Um dos discursos mais eminente o de uma 

identidade nacional brasileira. 

A amplitude do esporte como elemento de criação de narrativas identitárias não é 

exclusivo do Brasil, está presente em diferentes sociedades contemporâneas ao longo do século 

XX (HOBSBAWM, 1995). A explicação para a força desse potencial identitário dos esportes é 

complexa, como todo e qualquer processo social que se alarga para diferentes partes do globo, 

acompanhando transformações temporais contundentes. Em suma, podemos pensar que a 

criação do esporte moderno, a partir da expansão do capitalismo inglês no século XIX (ELIAS 

e DUNNING, 1992), dialogou com a própria criação dos atuais Estados Nacionais. Assim, a 

representação esportiva é uma extensão da própria representação do Estado-Nação, levando 

consigo cânticos, estandartes, histórias e uniformes. Elias e Dunning ainda apontam um 

elemento mimético, de que uma partida de esporte coletivo tem elementos que reproduzem os 

confrontos militares, com a diferença de que a morte e a destruição total do adversário não são 

o objetivo final do embate. 

Outro elemento fundamental para esse poder identificador é que, na maioria do caso, os 

esportes coletivos de grande apelo, como o futebol, o futebol americano, o basquete, o 

handebol, o voleibol e o rúgbi, são de uma compreensão fácil, possível pela oralidade. Evidente, 

 
1  Graduado em História (IFCH/UNICAMP), Mestre em Educação Física e Sociedade (FEF/UNICAMP) e 

professor da Rede Municipal de Campinas-SP. 
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detalhes das regras desses esportes são códigos mais complexos, que criam inclusive o capital 

simbólico de distinção dentro do campo esportivo (BOURDIEU, 2003). Fato é que por essa 

facilidade de transmissão, em coordenação com sua representação em termos de Estado-nação, 

os esportes tendem, quando coletivos, a ser um palco de representação das características de 

uma pretensa identidade nacional. Mesmo nos esportes individuais, esse processo identitário é 

construído, sobretudo em eventos extraordinários, como os eventos continentais, os 

Campeonatos Mundiais ou as Olimpíadas e Paralímpiadas. 

Pensando a partir desses termos, o futebol tem grande protagonismo no Brasil, pois já 

nos primeiros registros da modalidade, praticada por ingleses ou pessoas na esfera de influência 

das empresas inglesas, perceber-se a criação de vínculos de pertencimento (PEREIRA, 2000). 

Os vínculos variam desde identificações locais, como a empresa, o bairro, a cidade, até mesmo 

relação amplas, como o caso de pertencimentos clubísticos interestaduais – limitados a uma 

pequena dezena de clubes de futebol que conseguem resultados esportivos notórios – até mesmo 

ao da Seleção Brasileira de Futebol2. É justamente o poder de identificação que a equipe 

nacional possui, construído ao longo de mais de cem anos de história que é o foco do debate 

deste trabalho que relaciona o futebol e a criação de identidade nacional. 

Cabe ainda estabelecer alguns conceitos chaves neste trabalho. Quando se fala de 

esporte, aqui, trato de uma série de práticas corporais que foram, desde o século XIX, altamente 

regradas, com sistema burocrático, baseadas na meritocracia, secularizadas e reconhecidas por 

quem faz parte da prática. Em suma, atividades ligadas aos divertimentos e/ou com significados 

ritualísticos passaram por processos de ressignificação dando origem ao que chamamos de 

esporte moderno (ELIAS e DUNNING, 1992; BOURDIEU, 2003; GUTTMANN, 1978). 

Importante ter em mente, também, que há dinâmicas próprias do esporte, com a criação de 

sentidos que tem seu valor pleno apenas para as/os agentes que compõe o campo esportivo, 

uma ideia trabalhada justamente por Bourdieu. 

Já o conceito de identidade abordado, dialoga com os Cultural Studies, especialmente 

com as reflexões Stuart Hall (HALL, 2006). Hall aponta que temos uma identidade pós-

moderna, na qual os elementos identitários são múltiplos, em construção, relacionais e 

marcados por exclusões e tensões. Essa construção encaixa-se muito com os esportes, pois há 

uma multiplicidade e torno dos vínculos esportivos, podendo torcer por uma equipe local, uma 

 
2 Neste texto tratamos da Seleção Brasileira masculina de futebol, mas é evidente que o processo de identificação 

também está em curso para a equipe feminina. A diferença é que do ponto de vista legal, de 1941 a 1979, a prática 

do futebol por mulheres foi proibida, o que significou um atraso no processo de institucionalização em termos de 

representações nacionais. É preciso reafirmar que mesmo havendo a restrição legal, mulheres jogaram futebol no 

Brasil no período, mas incomportável com o destaque do futebol praticado por homens. 
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nacional e uma internacional. Na medida em que se identifica com o Time A, um indivíduo não 

se identifica com o Time B, assim relaciona-se pela negativa, com outro elemento identitário. 

A identidade do futebol nacional brasileiro foi construída ao longo do século XX, com vitórias 

e com derrotas, com momentos de tensões e sobretudo com exclusões de momentos, 

personagens e representações que não contribuíram na sutura de um modo de jogar futebol 

vinculado com a inventividade, com o individualismo e com a plasticidade. 

Por fim, a ideia de nação está consolidada no conceito de Comunidades Imaginadas, do 

intelectual britânico, Benedict Anderson (ANDERSON, 2008). Uma nação é uma comunidade 

imaginada por pessoas que compartilham de símbolos vinculantes – desde uma história em 

comum, até elementos materiais como bandeiras ou locais de memória. Demonstrando que a 

criação da ideia de nação é contemporânea e historicamente moldada, Anderson nos permite 

analisar que o Estado Nacional não é detentor único da construção do que é nação, mas um de 

seus agentes e que instituições culturais múltiplas, como o esporte, fazem parte desse jogo de 

tensões. Ou seja, o esporte contribui para que milhares, milhões de pessoas sintam-se 

pertencentes ao mesmo grupo, como nação, mesmo que sua proximidade física seja impossível. 

Dentre os vários episódios em que é possível debater o futebol e sua relação com o 

processo de criação de identidade nacional no Brasil, este trabalho inicia a discussão sobre a 

Copa do Mundo FIFA de 1966, disputada na Inglaterra, na qual os anfitriões foram campeões, 

e os brasileiros, vindo de dois títulos mundiais (Suécia, em 1958 e Chile, em 1962) não 

conseguiram avançar para além da fase de grupos, com vitória sobre a Bulgária e derrotas para 

Hungria e Portugal. A fonte utilizada foi o jornal paulistano Folha de São Paulo, um dos 

principais periódicos, tanto à época, quanto atualmente, e que digitalizou seu acervo para acesso 

público on-line, em seu site. O objetivo do trabalho é apresentar considerações iniciais de um 

periódico de grande circulação, já sob a Ditadura Civil-Militar (1964-1985)3, retratando uma 

derrota contundente num momento de grande sucesso do futebol masculino brasileiro –  além 

dos dois títulos mundiais já citados, a equipe nacional ganhou o tricampeonato, no México, em 

1970. Como já assinalado, são percepções iniciais e que dialogam com temática da Dissertação 

de Mestrado A doce recordação do que não vivi: a formação de uma identidade nacional no 

futebol (1938-1950) defendida em junho de 2015, junto à Área de Educação Física e Sociedade 

 
3 Ciente do debate historiográfico sobre o tema, a opção para o uso de Ditadura Civil-Militar é fruto do perfil do 

trabalho, que não se pretende aprofundar no debate em si, mas também por uma questão de inteligibilidade, já que 

o termo é recorrente na historiografia e que a estrutura de dominação do regime esteve assentada também na 

participação civil, ainda que o maior poder decisório fosse militar. No caso específico do esporte, figuras militares 

compuseram delegação em campeonatos internacionais, sobretudo, em funções vinculadas ao treinamento, da 

mesma forma que elementos civis estiveram no controle dos cargos de mando no Sistema Federativo. 
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do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Faculdade de Educação Física da 

Universidade Estadual de Campinas. 

 

A fontes escolhida 

O jornal Folha de São Paulo (Folha) é hoje ainda um dos principais periódicos do 

Brasil, tanto em circulação diária da versão impressa, mas sobretudo, pela amplitude que suas 

reportagens e matérias possuem. Com o nome de Folha da Noite, o jornal começou a circular 

em 19 de fevereiro de 1921, tendo como principal público uma população trabalhadora, urbana 

e de setores sociais medianos. No estado de São Paulo, a imagem da Folha, como um jornal 

das camadas urbanas, com uma linha editorial dita plural e com cadernos de cultura, moda e 

significativo uso imagético, contrapõe-se com a imagem do jornal O Estado de São Paulo, de 

linha mais conservadora e ligado às elites mais tradicionais. Essa separação é muito mais 

discursiva do que material, mas faz parte de como o jornal construiu uma narrativa para si. 

Em 1925 começou a circular uma segunda edição, matutina, a Folha da Manhã. Em 

1949 uma terceira edição, a Folha da Tarde passou a circular também. Por fim, em 1960 as três 

edições juntaram-se numa edição diária, com o nome atual. Em 1966, com recursos de 

diagramação da época, o jornal possuía no mínimo vinte páginas diárias, com uma divisão de 

seções mais delineada, muito parecida com a divisão por cadernos, consagrada a parir dos anos 

de 1980. Assim, todos os dias uma parte jornal tratava sobre o esporte. Essa fração continha 

entre três e quatro páginas, com um volume um pouco maior aos domingos, dia em que edição 

ganhava encartes especial e maior volume de páginas, podendo passar de quarenta. Vale ainda 

frisar que uma edição menor, de segunda a sexta, saia como uma espécie de atualização e 

resumo das principais notícias já abordadas. A primeira página, local de maior atenção do 

periódico, trazia notícias de política nacional e internacional, economia, mas também, dos 

acontecimentos esportivos, retratado em fotos centrais, de destaque. Essa atenção dada ao 

esporte havia crescido muito desde os anos de 1950, o que permite pensar se a própria sociedade 

paulista teria aumentado seu e o seu consumo por informações esportivas. 

As notícias esportivas podem ser dividias em pelos menos três grandes grupos. Primeiro 

uma cobertura do esporte cotidiano, com campeonatos regionais, estaduais e nacionais. Ainda 

que o futebol tivesse sensível destaque, a variedade de manifestações retratadas era grande, com 

notícias constantes do automobilismo, do atletismo, do basquete, do boxe, da natação, do tênis 

e do esporte estudantil e universitário. Além de resultados, essa cobertura continua pequenos 

espaço para fotos e os nomes e os principais acontecimentos. Podemos chamar essa cobertura 
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de uma cobertura ordinária do esporte, ou seja, feita todos os dias, como uma espécie de 

cotidiano. 

Em segundo lugar temos a cobertura dos eventos extraordinários, ou seja, campeonatos 

que não ocorrem todo o ano e que ao serem realizados tem um impacto midiático maior. Esse 

tipo de evento, quando internacional, contava não apenas com correspondentes do jornal, mas 

com a constante compra de material das agências internacionais de notícia. A Copa do Mundo 

FIFA de Futebol masculino é um dos maiores eventos extraordinários coberto pelo periódico, 

ao lado dos Jogos Olímpicos, ambos realizados a cada quatro anos, intercalando-se nos anos 

pares. Mas eventos que hoje não teriam o mesmo impacto social também se encaixavam nesse 

segundo grupo. Como exemplo, em 1966, além da cobertura da Copa do Mundo, teve grande 

espaço, nos meses de abril e maio, o Campeonato Masculino de Hóquei em Patins, realizado na 

cidade de São Paulo, modalidade que o Brasil não possui nenhuma tradição e que tem número 

restrito de praticantes ainda hoje. 

Por fim, podemos citar um conteúdo mais individual, não apenas para repercutir ou 

informar resultados e acontecimentos, mas para trazer opiniões de agentes do campo, fossem 

atletas ou treinadores – importante marcar que o espaço feminino é restrito, com destaque 

individual limitado, na maioria dos casos, à tenista Maria Esther Bueno, uma das melhores do 

mundo na época. As entrevistas variavam desde breves declarações até mesmo matérias de 

maior fôlego. Esse grupo ajudava a mostrar bastidores, aprofundar discussões e até criar 

polêmicas. Durante a cobertura para a Copa do Mundo de 1966, esse grupo de conteúdo 

corroborou para um maior conhecimento da preparação, mas também para demonstrar como os 

preparativos foram tumultuados, tanto do ponto de vista esportivo quanto da política esportiva 

da Confederação Brasileira do Desporto (CBD).  

 

Momentos da Cobertura 

Como já assinalado este é o início de um trabalho de pesquisa e pelo próprio perfil do 

texto não é a intenção fazer uma análise pormenorizada das matérias relacionada à participação 

brasileira na Copa do Mundo FIFA de 1966. O horizonte aqui é vislumbrar que momentos a 

cobertura possui, apresentando os principais temas abordados e como isso foi sendo 

desenvolvido. Nesse sentido, apresento a divisão da cobertura em três momentos: a) de janeiro 

a março de 1966, que o volume de notícias é menor e o foco estava em questões extracampo; 

b) de abril a junho, com o aumento da cobertura diária, entrevistas e repórteres nos locais dos 
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diversos jogos de treinamento feito pelos quatro grupos de atletas; c) de junho e julho, com a 

cobertura dos jogos no mundial. 

A seleção de material sobre o campeonato iniciou-se a partir da primeira edição do ano, 

repercutindo até o título da Inglaterra, conquistado em 30 de julho e noticiado nos dias 

seguintes. Ao estudar a Copa do Mundo FIFA de 1970, Antônio Jorge Soares, Marcos Antônio 

Salvador, Thiago Bartholo (SOARES, SALVADOR e BARTHOLO, 2004) fizeram o recorte 

de três meses anteriores ao evento, o que mantive em meu mestrado (BRAGA, 2015). Para o 

mundial de 1966 o período escolhido foi ampliado pelo próprio perfil da preparação, com mais 

tempo, mas também com uma organização muito peculiar, na qual quarenta e quatro atletas 

foram convocados para uma sequência de treinamentos físicos e táticos, seguidos por amistosos 

contra equipes brasileiras em São Paulo e em Minas Gerais. Essa forma peculiar de pensar a 

preparação, nunca mais repetida, foi tida como uma das explicações para a campanha negativa.  

De qualquer forma, nesse primeiro momento dois assuntos foram recorrentes. O 

primeiro deles foi a indecisão para saber quem seria o chefe da delegação que iria para a 

Inglaterra. As notas davam conta de uma certa desorganização, com Paulo Machado de 

Carvalho, chefe das delegações campeãs do mundo em 1958 e 1962, recusando o cargo. O 

presidente da CBD, João Havelange, sem opção, chegou a cogitar assumir a função. Mas por 

que esse detalhe seria importante dentro do contexto esportivo? Ora, na verdade o que vemos é 

que as tensões e disputas de poder eram mais presentes do que um discurso oficial. Evidente 

que se pode pensar que essa tensão possa ser superlativada como causa do resultado final, mas 

o ponto é que há sim disputas de poder internas ao sistema federativo, demonstrando que não 

há uma hegemonia pessoal, mas um processo de negociação para manutenção no poder. 

Outro assunto recorrente nesse momento são notícias extracampo dos atletas. Delas duas 

se destacam. A cobertura do casamento de Pelé, estrela maior do futebol brasileiro e um dos 

maiores nomes da história do futebol mundial. Chama atenção que esse tipo de reportagem não 

esteve presente em mundiais passados e que esta seria uma cobertura mais típica das colunas 

sociais. Contudo, ao estar presente na parte dos esportes, mostra como o apelo midiático entorno 

desses atletas passava por uma ampliação, com o interesse não apenas nos resultados esportivos, 

mas na própria vida pessoal desses agentes. As questões sobre a condição de jogo de uma série 

de outros atletas também foi pauta, algo que longe de ser inédito, demonstra a miríade de nomes 

que poderiam compor o selecionado nacional e como a impressa passa a se atentar 

individualmente aos atletas, criando não apenas notas sobre seus desempenhos, mas 
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construindo conjunturas sobre como cada um desses indivíduos estava física e tecnicamente 

apto ao campeonato mundial. 

No segundo momento de cobertura, com a Comissão Técnica definida e a grande 

quantidade de atletas reunidos, começam os treinos no Sul de Minas, em São Loureço. A região 

dos Sul de Minas já havia recebido a seleção na preparação para outros eventos, mas o time não 

ficava restrito a essa região, viajando tanto para o estado de São Paulo quanto para a cidade do 

Rio de Janeiro, para amistosos. É justamente aqui que reside um dos pontos mais interessantes, 

como é complexo o sistema de jogos e sua repercussão. Dentro do modelo de construção 

positiva e de sucesso do futebol brasileiro por sua seleção nacional, o discurso dominante é de 

estilo nacional, altamente plástico e exitoso foi marca registrada. Ao observar os relatos dos 

jogos e o próprio perfil dos adversários é possível perceber tanto um êxito esportivo limitado, 

com exibições ruins, derrotas e críticas da torcida, quanto uma importância na rotina de 

treinamentos. Ainda hoje há um discurso forte de que o sucesso do futebol brasileiro seria inato, 

que bastaria aos atletas estarem livrem para jogarem que cumpriram com seu propósito. Vemos 

que não há uma materialidade completa, pois tanto ajustes táticos, quanto treinamento físicos e 

técnico compunham o universo de preparação. 

Há também o aumento da cobertura internacional, com conteúdo sobre os preparativos 

da Inglaterra para receber o evento e informações de algumas das principais seleções 

adversárias. Pude notar uma diferença aqui em relação às Copas de 1938 e de 1950, que é um 

direcionamento maior para as equipes principais, pensando mesmo em termos esportivos, o que 

não era a regra nos dois mundiais anteriores estudados. Esse processo de apresentar as 

principais equipes contribui na criação do “clima de Copa”, ou seja, na ambientação do 

momento de competição, aproximando a/o leitor/a não apenas da equipe nacional, mas do 

evento em si. Do ponto de vista identitário é necessário esse processo, pois a identidade existe, 

como já apresentado, em termos relacionais: é necessário apresentar os adversários para que a 

composição do Brasil seja mais vívida. 

Por fim, temos o momento do campeonato em si. Basicamente é uma sequência 

narrativa composto pelo pré-jogo, normalmente iniciado na véspera e consolidado com a edição 

do dia do jogo. É o momento em que se traz as informações para a partida, as dificuldades, 

conteúdos sobre o adversário e em que aparecem alguns adjetivos determinantes pare 

entendermos esse processo identitário. Num grupo apenas com equipes europeias, o Brasil foi 

representado como um polo do futebol em oposição a outro, ou seja, um elemento binário de 

EU x ELES. Ainda hoje essa oposição, de forma mais complexa evidente, está marcada na 
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cobertura futebolística. O Brasil seria a criatividade e o jogo bonito, enquanto a Europa, pensada 

em termos uniformes, o jogo racional e feio. É aqui que, talvez, esteja a maior potencialidade 

do discurso identitário, pois são arregimentados não apenas elementos do que é ser brasileiro, 

mas do que são as identidades em outras, relacionais. 

É possível ver também um tom mais emotivo nas manchetes e nos subtítulos das 

reportagens. É necessário esse recurso para que a imersão no campeonato, um evento 

extraordinário, possa ser cada vez mais intensa. Enquanto que um campeonato local é parte do 

dia a dia, por isso flui como uma ação do cotidiano, o campeonato extraordinário é justamente 

a quebra desse cotidiano e um convite maior à emoção. Nesse sentido, 1966 é um evento ímpar, 

pois é um fracasso esportivo contundente, justamente no momento em que o futebol masculino 

do Brasil alcançou, pela seleção nacional, seu maior sucesso em competições. E não se pode 

perder de vista que uma intenção latente do jornal é ter, cada vez mais, um público maior de 

leitoras/es, por isso o apelo mais passional. 

 

Considerações finais 

Tendo em vista a continuidade deste trabalho algumas hipóteses precisam ser 

exploradas. Parte delas não se restringem apenas à Copa de 1966, mas ao processo de 

espetacularização por que começa a passar o futebol, com transmissões televisivas, mais 

registros imagéticos e os intercâmbios de times e de atletas. Os anos de 1960 são importantes 

nesse sentido, os campeonatos deixam de ser apenas locais, e passam a tomar proporções 

globais, não apenas com equipes nacionais, mas com clubes, em campeonatos anuais, como o 

caso da Taça Libertadores da América e a Copa Intercontinental. Também é necessário frisar 

que é o momento de maior sucesso do Brasil em campeonatos mundiais com três títulos em 

quatro edições. Dessa forma, o futebol ganhava novos contornos e novos significados. 

A primeira hipótese, portanto, que merece atenção é pensar se a cobertura ampliada nos 

periódicos indica de fato um a consolidação e uma ampliação da prática. Para tal é necessário 

perceber que tipo de futebol é apresentado e pensar, a partir da cobertura massiva, de um grande 

veículo, como essa cobertura pode ser acessada nas localidades. Nenhum periódico traz a 

totalidade dos fatos, mas sim uma escolha do que gostaria que fosse destaque e que memórias 

seriam ou não potencializadas. Observar diferentes periódicos e diferentes tipos de fonte é um 

caninho necessário para pensar essa dimensão do aumento simbólico e material do futebol na 

sociedade brasileira. 
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A segunda hipótese é sobre o silenciamento que parte dos agentes do campo esportivo 

sofreram. Ao trazer entrevistas, declarações e especulações, alguns dos agentes são preteridos 

em relação a outros. Qual a voz que os membros da Comissão Técnica possuem nos jornais? 

Como dirigentes são retratados, já que neste caso, o silenciamento pode ser uma espécie de 

blindagem? Em que momento se observa a participação da torcida? São perguntas que devem 

ser feitas às fontes, a fim de traçar melhor as relações do campo esportivo. Derivado ainda dessa 

hipótese temos que pensar como a constante tensão entre futebol arte, natural e como essência, 

vive em contrapartida com elementos do treinamento esportivo. 

A terceira e última hipótese é pensar a presença do aparato ditatorial no futebol. Num 

primeiro momento esta parece ser uma resposta fácil, já que regime autoritários fizeram e ainda 

fazem uso do futebol como parte de seu elemento de afirmação. Parte do elemento de afirmação 

não é corroborar com a ideia simplista de “ópio do povo” ou “pão e circo”, expressões retiradas, 

sem critério de seu contexto e utilizadas como pirotecnia. A questão é mais complexa e deve 

ser pensada em termos de como o domínio político e cultural não se limita a uma repressão e a 

uma censura política, mas também como controlar a narrativas de espaços sociais coletivos e 

de grande apelo popular. Ainda é necessário destacar que, parte importante dos componentes 

técnicos do esporte brasileiro, sobretudo preparadores físicos, vinha da Escola de Educação 

Física do Exército, ou seja, há uma importância de militares na própria composição dos agentes. 

De outro lado, nomes importantes no sistema burocrático das equipes, transitaram nas esferas 

de poder, em muito, graças ao capital político adquirido no esporte. 

Como já frisei, este é um trabalho inicial, uma pesquisa em andamento e um esboço de 

questões que podem ser discutidas. O próprio refino do olhar sobre o conceito de Ditadura 

utilizado no Brasil, somado ao cuidado no trato com as fontes, são pontos a serem aprimorados. 

O que se tem, por hora, é a constatação de que o futebol – e o esporte em geral – possuíam um 

espaço generoso nos periódicos de grande circulação e que elementos silenciados na construção 

identitária precisam ser revistos. Não se trata de uma tentativa de desmobilizar a importância 

do futebol na sociedade brasileira ou mesmo de descontruir seus processos identitários, mas 

sim de ampliá-los, mostrando que mais do que uniformidades, esta é uma história de conflitos 

e de tensões. 
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SÃO 

LUÍS NO SÉCULO XIX 
Itamiris Cantanhede e Cantanhede1 

 

Introdução 

Tomar os jornais como fonte histórica permite acessar informações a respeito de 

sociedades que viveram no passado, seus costumes, as formas de encarar a política e a 

economia, assim como suas práticas culturais. Afinal, a imprensa envolve-se em diversos 

setores da vida social, na veiculação de ideias, valores, referências, memórias e ideologias 

(LEITE, 2015, p. 5). Sendo assim, os periódicos constituem-se como agentes históricos à 

medida que atuam como formadores de opinião pública, baseando-se em seu posicionamento 

político, cabendo ao historiador reunir elementos para a análise devida deste material.  

Para esta pesquisa foram utilizados jornais maranhenses do século XIX que, de modo 

geral, refletem os processos de urbanização vivenciados por São Luís no Oitocentos. São eles 

A Coalição (1862), Diário do Maranhão (1880), Publicador Maranhense (1844) e O 

Conservador: Folha Política e Industrial (1862). O critério para a seleção desses impressos 

baseou-se nas matérias que eles trazem a respeito do tema central deste trabalho: a iluminação 

pública e o abastecimento de água em São Luís no século XIX. Logo, por este ser o foco 

principal, há maior ênfase no uso dos impressos enquanto fonte para a análise do referido 

recorte espacial e temporal.  

 

Transformações no espaço citadino  

A cidade de São Luís, até a primeira metade do século XIX, carecia de serviços públicos 

essenciais, como por exemplo iluminação, água encanada, transporte e rede de esgoto. A 

ausência dessa infraestrutura básica contribuía para o cenário de um lugar desagradável, fétido, 

sujo e favorável à proliferação de doenças. A camada mais pobre da sociedade era a que mais 

sentia esses efeitos.  

Segundo Raimundo Palhano (2017, p. 148), 

A disponibilidade de serviços públicos, anteriormente a 1889, na Capital do 

Estado do Maranhão, era mínima e as facilidades existentes estavam 

concentradas espacial, geográfica e socialmente. Serviços fundamentais, de 

enormes repercussões sanitárias para o conjunto da população, como 

abastecimento d´água, estabelecimento de esgotos e a remoção de lixo eram 

precaríssimos e, ao longo de muitos anos, quase inexistentes, recebendo do 

poder público um atendimento secundário.  

 
1 Graduanda do curso de História da Universidade Estadual do Maranhão. 
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Além disso, o poder público ludovicense também fazia pouco caso da situação e ajudava 

na manutenção desse cenário alegando que os recursos disponíveis eram limitados e por isso 

nem todos teriam acesso ao serviços públicos.  

A falta de água potável, bem como a inexistência de uma rede de abastecimento, 

provocava um ambiente insalubre, com habituais crises endêmicas e recorrentes surtos 

epidêmicos (PALHANO, 2017, p. 150). Até o início do período oitocentista, São Luís já possuía 

um largo registro de epidemias como varíola, sarampo, influenza, disenteria e febre amarela. 

As causas eram comumente associadas ao castigo divino ou também aos negros escravizados, 

que seriam os portadores dessas enfermidades. De acordo com Palhano (2017, p. 154), a fé 

religiosa servia como um meio preventivo, sendo um “recurso profilático por excelência no 

enfrentamento da insalubridade pública”. O uso de vacinas só foi iniciado pelo poder público 

no começo do século XIX, quando as epidemias ameaçaram as classes dominantes e 

acometeram os escravizados, importantes para os trabalhos e economia locais.  

Com efeito, o período imperial brasileiro revelava essa problemática da falta de 

higienização, de modo que essas moléstias afetaram não só a capital maranhense, mas o país 

como um todo. Esses fatores de salubridade urbana só fizeram parte dos interesses estatais no 

início do século XX, depois de já instaurada a república (PALHANO, 2017, p. 157). Contudo, 

é percebível que o os ideais de modernização e reformulação do espaço citadino passaram a ser 

gestados ainda nos anos do XIX. Tal projeto modernizante colocava em voga os anseios de 

civilização e estava baseado nos costumes franceses, símbolo de elegância e requinte. Logo, 

São Luís e outras capitais brasileiras passaram por uma reformulação espacial em sua urbe, 

perpassando pelas melhorias, ainda que a passos lentos, de alguns serviços públicos.  

 

O serviço de iluminação pública em São Luís no século XIX 

Conforme aponta Palhano (2017, p. 292), a primeira notícia sobre um serviço de 

iluminação pública na cidade de São Luís data do ano de 1825, com a contratação de um serviço 

que funcionaria por lampiões à base de azeite.  Estes lampiões eram reduzidos e nem sempre 

estavam em boas condições. Ademais, o abastecimento por azeite causava um odor 

desagradável, além de não conseguir abastecer todas as ruas da cidade, sendo esse fator alvo de 

reclamações por parte dos populares (ABRANTES, 2014, p. 44).  
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O anúncio presente no jornal A Coalição2 traz um indício de como a iluminação à azeite 

poderia ser utilizada, incluindo também em quais ambientes poderiam estar presentes, trazendo 

aspectos culturais da sociedade ludovicense.  

NOVIDADE E ECONOMIA. 

Candieiros para azeite de Kerosenn. 

Chegou a este mercado um grande e variado sortimento de candieiros de 

duas, tres e quatro luzes para dependurar, duos de diversos tamanhos para 

cima de meza, ditas de fetto d'Harpa tambem para de pendurar arandellas 

grandes e pequenas, lamparinas &. São proprios para sallas, lojas, bilhares, 

corredores, sallas de jan tar, gabinetes, quartos. Estes candieiros servem 

para azeite chamado Kerosenn, especie de gaz (não inflamavel) que alimenta 

o pavio durante muitas horas com pequeno gasto. (A COALIÇÃO. Annuncios. 

São Luís, 30 de junho de 1862, ed. 00041, p. 4).  

Já a partir da segunda metade do século XIX, iniciam-se os projetos governamentais 

para substituir o sistema de iluminação a azeite, que começara a apresentar sinais de declínio. 

Nas décadas de 1840 e 1850, por exemplo, houve algumas experiências com o álcool 

terebintinado, mas não foi muito duradouro, já que em 1861 assinou-se um contrato para a 

implantação de iluminação a gás hidrogênio (PALHANO, 2017, p. 294), através da Companhia 

de Iluminação a Gás do Maranhão, de posse dos estadunidenses Battin e Williams. Esta empresa 

prestaria seus serviços por um período garantido de 40 anos, além de assegurar a manutenção 

de 500 combustores na cidade (ABRANTES, 2014, p. 44).  

O contrato assinado entre Battin e Williams e o presidente da província foi publicado 

no jornal Diário do Maranhão, apresentando não só um breve detalhamento da assinatura do 

contrato, mas também as condições que o envolviam. 

Contracto 

para a illuminação da cidade de S. Luiz do Maranhão à Gaz Hydrogenio 

celebrado com as americanos Marcos Williams e Silvestre S. Battin 

Aos desenove dias do mez de março de mil oitocentos e sessenta e um, no 

palacio do governo, compareceu o cidadão americano Marcos Williams por 

si e na qualidade de-procurador bastante de Silvestre S. Battin, como mostrou 

da procuração em forma abaixo transcripta, afim de effectuar com o Exm. Sr. 

presideale da provincia o contracto para illuminação desta cidade de San 

Luiz capital da provincia do Maranhão, por meio de gaz hydrogenio [...]. 

(DIÁRIO DO MARANHÃO. Secção Geral. São Luís, 18 de março de 1880, 

ed. 01981, p. 2) 

As condições que seguem as informações são elencadas em vinte, e algumas dela dizem 

respeito à localidade que seria iluminada ⎯ Rua dos Remédios, Rua do Passeio e Rua da 

Misericórdia ⎯, o tempo médio de 6 horas por dia que os combustores ficariam acesos. Tratava 

 
2 Optou-se por manter a grafia de toda a documentação impressa que aqui é mencionada. 
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também sobre o que a companhia deveria fazer e os custos que deveria arcar, além do privilégio 

exclusivo de serviços prestados pelo tempo de 40 anos.  

Este novo método de iluminação a partir do hidrogênio agradou a boa parte da 

população, incluindo não só as camadas aristocratas que moravam nos lugares que foram 

contemplados pela iluminação, mas também aqueles que constantemente reclamavam da 

iluminação pública nos periódicos da cidade. Portanto, esse empreendimento implicou também 

na fiscalização de tal serviço, visando sua conservação. Assim: 

Em 27 de junho de 1863, o presidente Ambrózio Leitão da Cunha aprova a 

primeira regulamentação sobre iluminação a hidrogênio. Basicamente 

tratava-se de um conjunto de normas visando à fiscalização do fornecimento 

de luz. Para tanto, haveria um Fiscal, a quem caberia a responsabilidade de 

resolver todos os impasses entre a empresa, os consumidores e o governo. Em 

conjunto com a Companhia, cabia também ao Fiscal planejar o 

desenvolvimento presente e futuro dos serviços de iluminação. O serviço de 

fiscalização era executado em conjunto com o corpo policial, cujas patrulhas 

e rondas deveriam informar, diariamente, ao oficial de estado, as faltas 

identificadas no serviço de iluminação, tais como, lampiões apagados, luz 

amortecida, etc. cujas falhas seriam, por escrito, transmitidas ao chefe de 

polícia. (PALHANO, 2017, p. 295).  

Sobre o funcionamento da Companhia, a instalação dos postes públicos ocorreu 

vagarosamente, de forma que de 1863 (ano em que iniciaram as operações) até 1876, o número 

de combustores passou de 500 a 518 (PALHANO, 2017, p. 298). Além desse fator, o total de 

casas abastecidas de luz pela Companhia de Gás era abaixo de 10%, resultando em um número 

aquém do esperado. Essas questões culminaram nas inúmeras queixas sobre a iluminação 

pública de São Luís, noticiadas nos impressos.  

Já no final do século, com o fim do período imperial e o início da república, a situação 

urbana de São Luís ainda necessitava de melhorias, incluindo no que diz respeito à iluminação 

dos espaços comunitários. Nesse sentido, a Lei 43, de 15 de maio de 1893, “concedia privilégio 

de dez anos a Raymundo Vieira Braga, ou à Companhia que organizasse, para iluminação 

pública à luz elétrica” (PALHANO, 2017, p. 299). Contudo, esse projeto não se efetivou e a 

Companhia de Gás seguiu à frente dos serviços prestados à cidade de São Luís, ainda que de 

maneira insatisfatória. Um retrato desse panorama pode ser visualizado a partir das informações 

fornecidas por Palhano (2017, p. 301): 

Em 1899 a cidade dispunha de 700 combustores públicos e era, 

aproximadamente, 2.000 o número de casas particulares servidas de luz. Este 

último número, de cuja veracidade desconfiamos, era realmente expressivo, 

pois representava algo em torno de 45% do total de domicílios. Possuía a 

concessionária dois depósitos de gás, cujo fornecimento, por noite, era de 

90.000𝑚3. 
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Assim, a cidade de São Luís ainda experimentaria outros modos de iluminação, 

incluindo a implantação da iluminação a gás carbônico ⎯ que substituiu o gás hidrogênio ⎯  

já em 1907 e, anos mais tarde, em 1918, deu início ao serviço de energia elétrica, por meio de 

uma empresa inglesa.  

 

Antes da água encanada 

O abastecimento de água em São Luís até a metade do século XIX era feito através de 

fontes, poços, rios e outros mananciais, haja vista a falta de canalização. Algumas dessas fontes 

públicas eram a do Apicum; do Bispo; do Gavião; das Pedras e do Ribeirão, que foram 

utilizadas para suprir as necessidades cotidianas da população local. Porém, a qualidade da 

estrutura física e da água potável de tais fontes não pode ser assegurada pois, até 1850, as boas 

condições para o consumo de água não eram uma das prioridades do setor público (PINHEIRO, 

FEITOSA, 2017, p. 255). Era comum encontrar fontes de águas próprias para uso, mas que 

estavam localizadas a uma longa distância; ou achar fontes com abundância de água, mas que 

não eram úteis para ingestão; situações como essas geravam um empecilho ao desfrute ideal 

desse bem público. Ademais, para além de ser alvo de vandalismo, era habitual que essas fontes 

fossem utilizadas para outros fins, como para tomar banho ou lavar roupas, por exemplo. O 

trecho a seguir, por exemplo, foi retirado do jornal Publicador Maranhense e apresenta a 

situação das más condições da Fonte do Ribeirão 

Todas as cinco bicas da fonte do Ribeirão se achão em máo estado, o que tem 

sido participado sucessivamente pelos Commandantes da Guarda da mesma 

fonte. Officiei ao Presidente da Camara para dar as necessarias 

providencias. (PUBLICADOR MARANHENSE, 1844, p. 4). 

Apesar das fontes comunitárias, existia simultaneamente um sistema de venda de água 

controlado pelos “aguadeiros”, ricos negociantes que obtinham o monopólio do mercado das 

águas. Esses personagens foram importantes para o cenário econômico do estado. Palhano 

(2017, p. 191 – 192) descreve o provimento de água da seguinte maneira:  

Até meados do século XIX, por exemplo, o perfil do abastecimento era mais 

ou menos este: a população pobre se utilizava do autoabastecimento, segundo 

as formas tradicionais, principalmente nas bicas e fontes públicas, que já 

davam evidentes sinais de ruína; as famílias que não possuíam sítios com 

poços ou fontes, e não tinham escravos, se abasteciam recorrendo aos 

“aguadeiros” livres, que coletavam a água nos vários locais e a 

transportavam geralmente em pipas puxadas a burro (aguadeiros esses que 

se tornarão agentes de grande relevância para o abastecimento, 

ultrapassando até os limites da Primeira República) [...].  

Nesse sentido, a figura de Dona Ana Jansen cresceu cada vez mais a nível de 

importância, já que ela havia convertido o fornecimento de água em seu lucrativo comércio. As 
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águas vendidas por ela eram famosas e bem quistas por conta de sua qualidade. Até esse 

período, eram utilizados pipas para armazenar e transportar a água, que era comercializada de 

porta em porta. Enquanto Ana Jansen concedia a água proveniente de seus poços localizados 

em sítios e quintas do Vinhais e Apicum, seu sócio, o espanhol José da Cunha, garantia a 

distribuição por meio das mulas. A partir da segunda metade do século XIX, com os projetos 

de modernização e as melhorias de serviços públicos em emergência, Dona Ana Jansen 

comandará a forte oposição às companhias de água que pretendiam instalar-se na capital 

maranhense.  

 

As companhias de água 

A partir de 1850 o governo passou a dedicar-se à resolução dos problemas de 

canalização de água. Um exemplo disso é a Lei 287 de 1850, que “dava autorização à 

Presidência da Província a incorporar uma Companhia que se encarregasse do encanamento e 

da distribuição, na Capital, das águas do Rio Anil” (PALHANO, 2017, p. 181). Essa legislação 

resultou na instituição da Companhia Anil em 1856, empresa voltada ao projeto de canalizar as 

águas e abastecer a população maranhense. A Companhia era dirigida pelo tenente-coronel 

Raimundo de Brito Gomes de Souza e o seu sócio, o engenheiro maranhense, Raimundo 

Teixeira Mendes.  

Algumas cláusulas do contrato com a Companhia provocaram o descontentamento da 

população e do setor público, uma vez que, além do governo ter concedido o privilégio da venda 

de água por parte da empresa pelo prazo de 60 anos, a Companhia Anil ainda exigia garantias 

do cumprimento dessa promessa e que o Estado também pagasse os juros sobre o dinheiro 

investido. Estes eram pontos que iam de encontro aos interesses dos aguadeiros, pois o direito 

de venda por um período tão grande afetava os negócios desses ricos personagens.  

Dona Ana Jansen manteve-se como uma das principais antagonistas à Companhia Anil. 

À ela eram atribuídos os atentados contra a empresa, como por exemplo o arremesso de gatos 

mortos no depósito de água, o entupimento e soldagem dos canos da caixa d’água ou a retirada 

das peças da bomba hidráulica. Esses episódios contaminavam os reservatórios da Companhia 

e prejudicava seus serviços e credibilidade. Assim, a população assustada dava preferência à 

água fornecida por Ana Jansen (ABRANTES, 2014, p. 42).  

De acordo com Pereira e Feitosa (2017, p. 271), o presidente da Província, João da 

Silveira de Souza, chegou a oferecer ações da Companhia do Anil para Ana Jansen, como uma 

maneira de conter as ameaças que ela representava. No entanto, a mesma recusou. Logo: 
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A recusa de Ana Jansen significava que: mesmo com a construção da 

empresa, ela pretendia continuar com seu sistema de abastecimento d’água, 

o qual marcou São Luís durante o século o XIX, e supria os imponentes 

casarões dos senhores ricos e da classe abastada pelo sistema dos poços de 

Vinhais. E, para tanto, lutou em várias frentes: política, imprensa e pela força 

física para deslocar os chafarizes da cena urbana e manter suas carroças 

d’água em primeiro plano nas vias públicas da cidade e em todos os pontos 

com a venda de água, como principal estrategista. (PEREIRA, FEITOSA, 

2017, p. 271). 

Ao longo do seu funcionamento, a Companhia Anil conseguiu instalar seis chafarizes 

em São Luís, que estavam localizados na praça do Campo de Ourique, nas praças da Alegria, 

do Mercado e do Açougue e nos largos Santo Antônio e do Carmo (este último sendo a área 

nobre e o coração da cidade e, por conta disso, ali o chafariz deveria funcionar por toda a noite).  

A distribuição espacial dos chafarizes privilegiava os logradouros onde 

residiam o maior número de famílias ricas e os negociantes de porte médio, 

segmentos que não necessitavam dos serviços públicos, pois tinham suas 

chácaras no Caminho Grande e estas eram providas de mananciais potáveis. 

Além disso, dispunham de uma logística própria para fazer transportar a 

água até seus domicílios e, não raro, a existência de poços nas residências 

urbanas. (PEREIRA, FEITOSA, 2017, p. 263).  

Nesse particular, as formas de abastecimento também configuraram uma divisão 

espacial e social pois, àquele momento, fontes e chafarizes coexistiam no ambiente urbano e, 

enquanto as fontes eram mais acessíveis às camadas populares e se encontravam em estágio de 

degradação, o advento dos chafarizes significou a restrição do acesso à água por partes do 

grupos mais pobres, já que era cobrado uma elevada taxa de consumo (PALHANO, 2017, p. 

190 – 191). A respeito das fontes públicas, embora tenham sido de extrema importância para o 

suprimento de água, elas foram, gradativamente, sendo adquiridas pelo poder público, ao passo 

que entravam em processo de deterioração.  

A situação da água dos chafarizes também não escapava da má qualidade. Conforme 

matéria publicada no jornal O Conservador, em abril de 1862, a Companhia Anil também 

distribuía água imprópria para ingestão. De acordo com o texto do impresso veiculado, o diretor 

Raimundo de Brito Gomes de Souza solicitou ao presidente da Província que se colocasse em 

ação a venda de água que cabia à Companhia, sob a alegação que a água estava “pura e bôa”. 

O presidente da Província, por sua vez, mandou averiguar, através da comissão médica central, 

se as condições do produto condiziam com a afirmação do requerente. Foram averiguadas “a 

água tanto dos chafarizes, como da caixa existente ao lado do quartel do Campo do Ourique” e 

a conclusão da análise encontra-se a seguir: 

1. Que a agua tal qual sahe, por ora, dos differentes chafarizes não é pura e 

boa para se beber, porque traz em sua suspensão oxydos e carbonatos de 
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ferro em quantidade mais que bastante para turval-a e dar-lhe um sabor travo 

ou atyptico, e uma côr avermelhada.  

2. Que a agua dos chafarizes e da caixa, só torna-se pura e boa, isto é potavel, 

depois que é filtrada, ou que se lhe tira, por qualquer meio mecanico os 

compostos ferruginosos que traz em suspensão, visto que só então é que ella 

fica limpida, transparente e de sabor franco e agradavel; sendo que a 

diminuta quantidade de ferro que ella traz em dissolução não é bastante para 

alterar essas qualidades. (O CONSERVADOR, 1862, p. 1). 

Assim, além de inacessível para boa parte da população e com a encanação de ferro 

prejudicando a água potável, dentre outros fatores, a Companhia Anil não alcançou o apreço da 

maioria da sociedade ludovicense. Não existiram mudanças radicais e melhorias sensíveis às 

camadas mais pobres. Seu período de funcionamento findou em 1867, “após uma série de 

prejuízos e desentendimentos com o governo em relação aos termos do contrato” (ABRANTES, 

2014, p. 43).  

Posteriormente, em 1874, fundou-se a Companhia das Águas de São Luís, que se 

utilizava das águas do rio Anil e também de outros mananciais. Essa empresa existiu até 1920, 

aproximadamente, e não se livrou dos problemas de insalubridade e abastecimento regular de 

água (PALHANO, 2017, p. 189). O aumento nos preços, a falta d’água e o consumo restrito 

somente àqueles que tinham condições financeiras para pagar por esse serviço, eram os 

principais problemas que o estado enfrentava quanto a essa questão pública. Tais entraves, 

iniciados no período imperial, atravessaram os tempos republicanos, configurando-se como um 

desafio às autoridades locais, que tinham a salubridade urbana como um grande entrave a ser 

resolvido. 

 

Considerações finais 

Compreende-se, portanto, que a iluminação pública da capital maranhense tardou quase 

um século para sair do estágio a base de azeite até alcançar a eletricidade. Nesse particular, é 

importante ressaltar que nem todos tiveram o mesmo acesso e desfrutaram da mesma forma 

esses serviços. Afinal, os postes estavam concentrados principalmente nos locais onde residia 

a aristocracia, que gozava, sobretudo, dos combustores que ofereciam maior e melhor 

intensidade. No mais, os esforços para a resolver a crise da iluminação foram intensificados no 

século XX, tendo desdobramentos importantes em suas primeiras décadas.  

Já no que se refere ao abastecimento de água, o aumento nos preços, a falta d’água e o 

consumo restrito somente àqueles que tinham condições financeiras para pagar por esse serviço 

limitavam a disposição desse serviço, demarcando quais grupos sociais teriam acesso. Então, a 

partir das notas e matérias encontradas nos jornais do período, é possível compreender como a 
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sociedade lidava com estas situações e como as transformações urbanas foram recebidas pela 

população de São Luís no século XIX. 
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ESTRANHOS IGNAVOS: críticas poéticas de Gonçalves Dias ao processo 

de colonização do Brasil 
José Ribamar Neres Costa1 

 

Introdução 

Antônio Gonçalves Dias (1823-1864) é considerado por diversos estudiosos 

(BANDEIRA, 1989; MOISÉS, 1995; VERÍSSIMO, 1998; CANDIDO, 2000; PEREIRA, 2016; 

MONTELLO, 2019) como um dos mais importantes poetas da literatura brasileira. Sua obra 

sempre mereceu atenção especial por parte da crítica especializada, teve (e continua tendo) 

ressonância entre os leitores de poesia em todo o Brasil, sendo seus principais poemas 

constantemente reproduzidos em livros didáticos, o que contribuiu para a popularização de seu 

nome na esfera literária brasileira, mas que também, ao mesmo tempo, pode ter servido para 

alimentar a ideia de que ele é autor de apenas alguns poucos poemas e com limitações com 

relação aos temas discutidos em seus textos literários. 

Contudo, esse autor, cuja vasta obra ainda está por ser explorada em maior 

profundidade, vem desde o século XIX despertando o interesse de estudiosos interessados em 

seu estilo romântico, em sua forma de escrita e em seus temas mais representativos. Mas, além 

da obra, que já foi analisada sob diversos ângulos, a vida de Gonçalves Dias também sempre 

despertou o interesse de biógrafos como Antônio Henriques Leal, Manuel Bandeira, Josué 

Montello e Lúcia Miguel Pereira, entre outros, que apresentaram novas facetas com relação aos 

seus 41 anos de vida voltada para a produção de conhecimentos. 

Embora grande parte da produção poética de Gonçalves Dias seja voltada para falar de 

temas líricos, telúricos e indianistas, sempre envoltos em uma aura de idealização, o poeta 

acabou deixando em seus versos margens para outros estudos, inclusive relacionados com 

críticas sociais. Mesmo não sendo o foco primeiro de sua produção literária, é possível 

identificar em alguns poemas de Gonçalves Dias tópicos relacionados com seu 

descontentamento com relação ao modo com ocorreu a colonização no Brasil. Em poemas como 

I-Juca Pirama, O canto do Piaga e Deprecação há trechos que podem servir para demonstrar 

esse olhar crítico do autor de Leonor de Mendonça. 

Este trabalho, que tem como objetivo maior analisar fragmentos em que o autor deixou 

expresso seu descontentamento com relação à colonização do Brasil por parte dos europeus no 

início do século XVI, nasceu a partir de leituras e observações acerca da obra gonçalvina e está 

 
1 Doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional pela Anhanguera-Uniderp, mestre em Educação (UCB), 

graduado em Letras (UFMA) e em História (Uninter). 
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dividido em duas partes que se completam. No primeiro momento, tem-se um breve estudo 

sobre a pluralidade da produção poética de Gonçalves Dias; a seguir, a partir de cotejamento de 

trechos de poemas e de referências articuladas com a História, há um estudo sobre como o autor 

dos Primeiros Cantos teceu algumas de suas críticas acerca da chegada dos europeus ao 

continente americano e o consequente processo de colonização do Brasil. 

Este estudo vem somar-se a tantos outros que têm como foco de interesse a vida e a obra 

desse poeta maranhense e busca contribuir tanto para uma maior divulgação de seus poemas, 

quanto para interrelacionar aspectos da criatividade literária com o interesse pela historiografia 

voltada para a época da colonização 

 

Gonçalves Dias: poeta plural 

Gonçalves Dias (1823-1864) é um dos mais conhecidos poetas da literatura brasileira. 

Trata-se de um intelectual que “se destaca no medíocre panorama da primeira fase romântica 

pelas qualidades superiores de inspiração e consciência artística (CANDIDO, 2000, p. 71) e 

que tem sua obra constantemente revisitada, seja em estudos acadêmicos, seja como referência 

para a elaboração de novos textos de caráter literário.  

Montello (2019) destaca que a obra de Gonçalves Dias vai além de sua produção 

poética, tendo o vate maranhense também se destacado no teatro, nos estudos etnográficos, na 

filologia, na historiografia e em outros campos do saber. Porém, foi na poesia que ele alcançou 

um destaque maior, sendo celebrado como o mais importante poeta dos primeiros momentos 

do Romantismo no Brasil, sendo inclusive considerado por Borralho (2010) com a pedra 

angular na formação intelectual da chamadas Atenas brasileira. 

Possivelmente, o sucesso alcançado com alguns poemas, como a Canção do Exilio, que 

foi fartamente lida, reproduzida, disseminada, reescrita e retomada ao longo das décadas, além 

de aspectos biográficos de sua trajetória, como seu trágico desaparecimento nos mares de sua 

terra natal  e sua paixão avassaladora pela jovem Ana Amélia Ferreira do Vale acabaram 

eclipsando, para parte do público, o talento plural desse escritor que transitou por diversos 

gêneros literários e que deixou para a posteridade poemas como Leito de folhar verdes, Marabá, 

Ainda uma vez – Adeus! e A tempestade, entre outros textos de grande valor estético e literário. 

Em seus poemas, o escritor maranhense demonstra um grande domínio técnico na 

construção de seus versos, bem como consegue imprimir um ritmo apropriado a cada uma das 

temáticas abordadas. Além de escrever bastante sobre temas que envolviam as relações 

amorosas e os sofrimentos ocasionados pelos amores nem sempre correspondidos, o aedo 
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maranhense também se dedicou a escrever sobre o apego telúrico a seu local de origem e a 

idealizar a figura física e moral do indígena. Sobre esse último tópico, comenta a estudiosa 

Lúcia Miguel Pereira, deixando claro que: 

o seu indianismo, que parece, à primeira vista, atitude característica do 

romântico, obedeceu a razões muito diversas. Às mesmas razões que o fizeram 

estudar os índios como historiador e como etnólogo. Ao desejo de integrá-los 

na nossa história e na nossa sensibilidade, à necessidade de saber realmente 

o que eram, e o que nos transmitiram. Sob esse aspecto, podemos dizer que 

foi portador de uma mensagem (PEREIRA, 2016, p. 153). 

Embora Montello (2019) lamente o fato de Gonçalves Dias não ter seu nome tão 

divulgado quanto o de Castro Alves na história da literatura brasileira, não tendo sua obra 

conhecida pelo público em geral na íntegra, já que apenas alguns de seus poemas são 

exaustivamente reproduzidos nas páginas de livros didáticos, condenando os demais textos de 

sua autoria ao ostracismo, é importante notar que Gonçalves Dias é dono de uma alentada 

fortuna crítica e que seu talento, mesmo antes de seu passamento, como informa Pereira (2016) 

já era reconhecido em diversos outros países, além de seu país de origem, e, como afirma 

Borralho (2010, p. 278), “do ponto de vista da afirmação da nacionalidade, isso não pode ser 

desprezado. 

 

Algumas críticas gonçalvinas à colonização do Brasil 

 Ao estudar a obra do autor de Primeiros Cantos, Manuel Bandeira comenta que “a 

maior parte da lírica de Gonçalves Dias inspira-se ora da natureza, ora da religião, mas, 

sobretudo, de suas próprias tristezas” (BANDEIRA, 1989, p. 11), sobre isso, Josué Montello 

comenta que a poética gonçalvina: 

assumiu, de preferência, estas duas feições: a elegíaca e a panteísta. A 

primeira consubstanciou as crises sentimentais ou morais do poeta, enquanto 

que o panteísmo, revelando, revelando mais uma atitude criadora, apesar de 

sua origem objetiva, foi o seu deslumbramento em face da opulenta natureza 

americana (MONTELLO, 2019, p. 136). 

Contudo, além dessas características, a obra de Gonçalves Dias apresenta também um 

teor crítico com relação ao processo de colonização do Brasil por parte dos europeus. Isso, no 

entanto, nem sempre aparece de forma explícita, vindo diluída ao longo de alguns poemas, 

como, por exemplo, I-Juca Pirama, que foi considerado pelo crítico Antonio Candido como 

sendo uma “dessas coisas indiscutidas, que se incorporam ao orgulho nacional e à própria 

representação da pátria, como a magnitude do Amazonas, o grito do Ipiranga ou as cores verde 

e amarela (CANDIDO, 2000, p. 75).  
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Todavia, imiscuída na saga do jovem indígena que entrou no território de uma tribo 

inimiga com o intuito primeiro de conseguir os mantimentos necessários para salvar a vida de 

seu pai, cego, enfraquecido e bastante idoso, mas que foi aprisionado para depois ser 

sacrificado, aparecem também pontos de insatisfação do autor com a forma como foram 

tratados os indígenas pelos estrangeiros que chegaram prometendo paz, mas que acabaram 

subjugando os antigos habitantes da terra, conforme pode ser visto no fragmento abaixo, no 

qual o jovem guerreiro aprisionado conta um pouco de sua vida e canta seus feitos heroicos. 

Andei longes terras, 

Lidei cruas guerras, 

Vaguei pelas serras 

Dos vis Aimorés; 

Vi lutas de bravos, 

Vi fortes – escravos 

De estranhos ignavos 

Calcados aos pés.  

E os campos talados,  

E os arcos quebrados, 

E os piagas coitados 

Já sem maracás; 

E os meigos cantores 

Servindo a senhores, 

Que vinham traidores, 

Com mostras de paz. (DIAS, 2001, p. 104, grifos nossos) 

No trecho acima, o uso da palavra ignavos, utilizada como sinônimo de “fraco, 

covarde”, (BUENO, 1992, p. 582), associada ao termo estranhos remete diretamente à chegada 

do conquistador europeu às novas terras descobertas. Sabendo-se, como informa Capistrano de 

Abreu que, no período retratado por Gonçalves Dias em sua pequena epopeia, entre os índios, 

“as guerras ferviam contínuas” (ABREU, 2000, p. 39), que “das rixas minúsculas surgiam 

separações definitivas” (ABREU, 2000, p. 39) e que “as guerras entretribais desempenhavam 

importante papel nas sociedades tupis” (BUENO, 2003, p. 21), cuja “complexa teia de 

inimizade que unia os povos do litoral de Pindorama baseava-se no tripé ‘guerra-vingança-

antropofagia’” (BUENO, 2003, p. 21), fica evidenciado que esses estranhos ignavos de que fala 

o poema remetem diretamente à imagem do colonizador, visto como fraco e covarde ao mesmo 

tempo dentro da estrutura ideológica e literária de Gonçalves Dias. 
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Em outro poema – O Canto do Piaga – Gonçalves Dias detalha de forma poética os 

males que seriam causados pela chegada do elemento europeu ao ambiente americano. 

Aproveitando-se do fato de que nas tribos “o chefe apenas possuía autoridade nominal. Maior 

força cabia ao poder espiritual. Acreditavam em seres luminosos, bons e inertes, que não 

exigiam culto. E poderes tenebrosos, maus, vingativos” (ABREU, 2000, p. 40), o poeta cria a 

imagem de um fantasma que invade os sonhos do Piaga (o curandeiro da tribo) para mostrar o 

que acontecerá em breve com os guerreiros e suas famílias. 

Não sabeis o que o monstro procura? 

Não sabeis a que vem, o que quer? 

Vem matar vossos bravos guerreiros,  

Vem roubar-vos a filha, a mulher 

 

Vem trazer-vos crueza, impiedade –  

Dons cruéis do cruel Anhangá; 

Vem quebrar-vos a maça valente,  

Profanar manitôs, Maracás. 

 

Vem trazer-vos algemas pesadas, 

Com que a tribo Tupi vai gemer; 

Hão-de os velhos servirem de escravos 

Mesmo o Piaga inda escravo há de ser! 

 

Fugireis procurando um asilo,  

Triste asilo por ínvio sertão;  

Anhangá de prazer há de rir-se, 

Vendo os vossos qual pouco que são. (DIAS, 2001, p. 22) 

É possível notar, no fragmento acima, que os indígenas, de alguma forma já sabiam que 

as relações eles e os visitantes não seriam sadias e que os antigos moradores da terra poderiam 

ser exterminados. O fato de prever o escárnio de Anhangá, que na cosmovisão indígena 

representa as forças malignas e que tem como uma das funções preparar os guerreiros para a 

morte, demonstra que um tempo de destruição se aproxima e que esse caos terá como origem a 

chegada de um povo até então desconhecido. 

Uma das soluções poéticas utilizadas por Gonçalves Dias para demonstrar o 

desconhecimento dos indígenas sobre as tecnologias utilizadas pelos colonizadores é a 

descrição que ele faz das caravelas, que são apresentadas do seguinte modo: 
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Pelas ondas do mar sem limites 

Basta selva sem folhas, i vem; 

Hartos troncos, robustos, gigantes 

Vossas matas tais monstros contêm.  

 

Traz embira dos cimos pendente 

 – Brenha espessa de vário cipó –  

Dessas brenhas contêm vossas matas, 

Tais e quais, mas com folhas, é só! (DIAS, 2001, p. 21) 

A utilização de elementos conhecidos pelos indígenas para compor a descrição de uma 

floresta sem folhas (remetendo aos mastros das caravelas) com embiras ao vento (que lembram 

as cordas pendentes das embarcações) demonstra não apenas a grandiosidade estética do poeta, 

mas também sua capacidade de tecer críticas a partir das entrelinhas de seu discurso, como pode 

ser visto pela recorrência em lembrar aos interlocutores que parte da matéria-prima utilizada 

para a confecção da embarcações dos conquistadores tiveram origem nas próprias terras que 

depois serão devastadas.  

Se, em O canto do Piaga, a ambientação histórica situa-se pouco antes da chegada dos 

europeus às Américas, deixando dúvidas quanto à efetiva realização os não das previsões 

apresentadas ao líder espiritual da tribo, o poeta deixou para seus leitores uma espécie de 

“continuação” desses primeiros momentos ao escrever o poema Deprecação, que se passa anos 

após a chegada dos europeus.  

Nesse poema, que intratextualmente remete aos acontecimentos do texto anterior, tem-

se o desfecho do encontro entre esses dois elementos formadores da identidade histórica do 

Brasil. Deprecação, cujo título significa textualmente “súplica, rogo, pedido veemente” 

(BUENO, 1992, p. 336), traz as queixas dos sobreviventes à chegada dos europeus às Américas. 

O eu lírico clama pela intervenção de Tupã, que na mitologia indígena aparece de forma 

diametralmente oposta à de Anhangá, e que é representado miticamente pelo som do trovão, 

para que seja restabelecida a ordem natural que havia antes do advento da chegada dos 

colonizadores.  

Cônscio de que os indígenas não dominavam o calendário usual para marcar a passagem 

do tempo, Gonçalves Dias ressalta que desde a chegada do elemento estranho até o momento 

do pedido ao deus Tupã já se passaram “cem enchentes do rio”, ou seja, que já faz bastante 

tempo que os aborígenes brasileiros estão sob o jugo dos novos habitantes da terra. Um dos 

espantos dos sobreviventes é o fato de que os invasores manejavam o raio, o que 
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metonimicamente lembra as armas de fogo utilizadas para exterminar os antigos moradores da 

terra. Nesse caso, ao perderem a proteção de Tupã, pouca esperança havia de sobrevivência 

para os indígenas. A hipótese de que os inimigos chegaram com a ajuda de Anhangá evidencia 

a defesa ideológica do poema de que essa modalidade de colonização foi algo danoso para os 

indígenas. 

Anhangá impiedoso nos trouxe de longe 

Os homens que os raios manejam cruentos, 

Que vivem sem pátria, que vagam sem tino 

Trás do ouro correndo, voraces, sedentos (DIAS, 2001, p. 23) 

No fragmento acima é possível ainda perceber a associação entre o processo de 

colonização e a busca desenfreada de riquezas e falta de limites para que tal objetivo fosse 

alcançado, tendo isso como consequência a perda do território e de inúmeras vidas. Abreu 

(2000, p. 221) contabilizou que logo depois do evento da chegada do europeu ao continente 

americano, a terra foi dividida entre os colonizadores e “reclamada como sua pela metrópole, 

tocavam dois ou três quilômetros quadrados a cada indivíduo”. Dessa forma, os interesses 

pecuniários apareciam bem à frente de qualquer atitude de respeito à vida dos indígenas, que 

logo entraram em processo de extermínio. 

Essa visível diminuição no número de indígenas aparece na estrofe abaixo de modo 

eufemístico e está também diluída ao longo do poema inteiro. 

E hoje que apenas a enchente do rio  

Cem vezes hei visto crescer e baixar... 

Já restam bem poucos dos teus, qu’inda possam 

Dos seus, que já dormem, os ossos levar. (DIAS, 2001, p. 23)  

Finalmente, no poema, há uma espécie de diálogo com o conteúdo de O canto do Piaga, 

com uma espécie de retorno à certeza de que os indígenas iriam perder seus territórios e teriam 

sua paz e sua segurança ameaçadas por conta da chagada dos colonizadores. 

O piaga nos disse que breve seria, 

A que nos aflige cruel punição; 

E dos teus inda vagam por serras, por vales, 

Buscando asilo por ínvio sertão. (DIAS, 2001, p. 23) 

Importante notar que nos três poemas estudados neste trabalho, o eu lírico culpabiliza 

mais os próprios indígenas pela situação que atravessavam de que a presença do elemento 

opressor. A ideia de não terem atentado para os augúrios mostrados nos sonhos do Piaga e de 

não haverem obedecido aos deuses parece mais importante do que a evidência concreta da 

chegada de um povo sedento de glórias e de novas terras para exploração. Ao colocar-se como 
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hipotético culpado da destruição do próprio povo, o indígena retratado por Gonçalves Dias 

parece isentar o colonizado da culpa de haver levado grande parte da tribo à morte ou à fuga 

pelos ínvios sertões. 

Ou seja, de certa forma, a poesia de Gonçalves Dias acaba chamando a atenção para 

uma inversão de valores, pois as vítimas acabam se considerando culpadas pelas atrocidades a 

que foram submetidas e pela destruição de seu próprio povo, enquanto que o opressor passa à 

história como ser vitorioso e possível responsável pela chegada do progresso e da paz que 

engloba a todos. 

  

Considerações Finais 

Gonçalves Dias é um dos mais expressivos escritores do Romantismo brasileiro. Sua 

poesia geralmente gira em torno de temas como lirismo, idealização da pátria e do elemento 

indígena. no entanto, nas entrelinhas de seus poemas, é possível também perceber-se a presença 

de um cidadão socialmente crítico e descontente com os rumos tomados pelos colonizadores 

nos momentos de contato com os indígenas que habitavam a terra antes da chegada do europeu. 

Em alguns poemas, o autor de Marabá deixa algumas indicações que podem levar o 

leitor a entrar em contato com esse olhar crítico que se esconde peoas frestas de versos que 

ressaltam a beleza acústica e vocabular de um dos maiores expoentes da literatura romântica 

brasileira em seu nascedouro. 

Neste trabalho, foram estudados basicamente três poemas que remetem a esse olhar 

crítico do poeta maranhense com relação aos momentos iniciais da colonização brasileira – a 

saber, I-Juca Pirama, O canto do Piaga e Deprecação. Nesses poemas, bem como em outros 

de sua lavra, é possível localizar termos e expressões que demostram o quão prejudicial para o 

povo indígena foram os contatos com os europeus.  

Além de mostrar traços da cultura e dos costumes dos primeiros habitantes das terras, 

Gonçalves Dias guia sutilmente o leitor por um percurso histórico marcado pela violência, pela 

morte e pela destruição física, moral e cultural de um povo que teve suas terras invadidas, seus 

corpos devassados, seus parentes exterminados e sua cultura descaracterizada por conta da 

ganância e do desejo de poder. 
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IMPRENSA E IMPEACHMENT NA NOVA REPÚBLICA BRASILEIRA: 

uma análise dos casos Fernando Collor (1992) e Dilma Rousseff (2016) 
Joyce Cristine Silva Lopes1 

 

Introdução  

Partindo do ponto de vista de Motta (2012), em que todo passado precisa ser 

reconhecido em sua complexidade e submetido à razão, o estudo busca, através da mídia, traçar 

a narrativa da conjuntura política nacional em 1992 a 2016, entender o papel popular nos 

processos políticos democráticos e o embate de classes constante na sociedade brasileira 

contemporânea. 

A História enquanto ciência humana garante a possibilidade de interrogação sobre o que 

é pensável e sobre as condições de compreensão dos fatos históricos (CERTEAU, 1982). 

Partindo deste pressuposto, considera-se que pensar as condições de compreensão sobre os 

métodos de impedimentos sofridos por Dilma Rousseff em 2016, possibilita traçar e as 

implicações desses processos para a democracia brasileira, frágil e instável.  

No que diz respeito à mídia, parte-se das análises de Fonseca (2011) que entende a mídia 

como um grupo de meios de comunicação que envolvem mensagem e recepção, de diversas 

formas, cuja manipulação dos elementos simbólicos é sua característica central e que concebe 

uma forma de poder que, nas sociedades “de massa”, possui papéis extremamente significativos 

(FONSECA, 2011). 

 Esses papeis são relacionados principalmente à contribuição de formação das agendas 

públicas e governamentais; intermediação das relações sociais entre grupos distintos e controle 

do Estado, embora as grandes empresas de comunicação objetivem o lucro e ajam segundo a 

lógica e os interesses privados dos grupos que representam (CAPELATO, 1988); influenciar a 

opinião de inúmeras pessoas sobre temas específicos. Nesse sentido, a mídia emerge como 

componente importante da construção do cenário político nacional. 

Para Gramsci (2012) a política se estabelece a partir da disputa de projetos e pela busca 

da hegemonia. A concepção ampliada de Estado, do pensador italiano, que faz a junção de 

sociedade política e sociedade civil nas chamadas "sociedades ocidentais", ocorre de modo 

equilibrado entre a sociedade política e a sociedade civil, e a luta de classes têm como terreno 

decisivo os Aparelhos Privados de Hegemonia (GRAMSCI, 2012).  

 
1 Doutorando do programa PPHIST da Universidade Estadual do Maranhão- UEMA. Pesquisadora do Núcleo de 

Pesquisa em História Contemporânea- NUPHEIC. E-mail: Joyceloppes@gmail.com 
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Desse modo, a busca pelo poder político e ideológico ocorre através da conquista da 

hegemonia e do embate entre projetos que pretendam tornar-se hegemônicos, ou seja, a 

sociedade é movida pelo embate de projetos. Esse embate, relacionado ao governo em estudo, 

ocorre através de diversas instâncias sendo a mídia uma delas. 

Nesse contexto, os Aparelhos Privados de Hegemonia são “organismos sociais privados, 

o que significa que a adesão aos mesmos é voluntária e não coercitiva, tornando‑os assim 

relativamente autônomos em face do Estado em sentido restrito” (GRAMSCI, 2012, p. 42). 

Apesar desse seu caráter voluntário ou contratual, eles têm uma indiscutível dimensão pública, 

na medida em que são parte integrante das relações de poder na sociedade em virtude da função 

de criação de consenso em torno de projetos que consideram representativos de suas frações de 

classe.  

Além disso, pensar a imprensa televisiva ou impressa significa pensar as variáveis que 

envolvem a seleção e nacionalização das notícias. A arbitrariedade na inclusão e justaposição 

das matérias, por exemplo, durante as campanhas eleitorais ou crise de hegemonia, indicam não 

apenas a necessidade de manter a população informada, mas também o posicionamento do 

jornal em relação aos projetos políticos com maior ou menor destaque dado as matérias.  

Desse modo, esse artigo pretende fazer uma analise sobre o papel da mídia brasileira no 

contexto de crise política do governo Fernando Collor e Dilma Rousseff, sobretudo, 

identificando que a crise política em 1992 teve significativa importância para os processos 

políticos democráticos no país pós Ditadura Empresarial Militar, já no que se refere a crise em 

2016 configura-se como um golpe parlamentar sofrido pela então presidente para que fosse 

possível legitimar um não tão novo projeto político não legitimado pelas urnas e pela maioria 

dos brasileiros.   

 

 Crises de Hegemonia e as causas para o impedimento de Fernando Collor de Mello  

O governo Collor faz parte do período de redemocratização do país iniciado no Governo 

José Sarney, momento conturbado e frágil que tem na participação popular o seu auge e o seu 

declínio. A campanha dos presidenciáveis de 1989 teve um peso significativo no processo 

político daquele ano em virtude de ser a primeira eleição pós Regime Empresarial Militar. 

Durante esse período toda a atenção da mídia e das lideranças políticas estava em torno da 

escolha de um governo que, enfim legitimado pelas urnas, pudesse ser capaz de promover as 

devidas mudanças democráticas no país. 
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Nesse contexto, Fernando Collor de Mello apostou na “Cartada Moralizadora” como 

discurso político para tornar o seu projeto hegemônico. A “Cartada Moralizadora” baseava-se 

na indignação moral, e era a forma encontrada por Collor para distanciar dos velhos figurões 

da política nacional e assim convencer o país de que era o jovem político responsável por 

modernizar e democratizar o Brasil distante das velhas práticas políticas (CONTI, 1999, p. 12). 

Com o intuito de tornar seu projeto político hegemônico, Fernando Collor de Mello 

molda sua campanha de acordo com os anseios da sociedade brasileira. O então candidato a 

presidente inicia sua campanha com o objetivo de ser conhecido pelos brasileiros como jovem 

enérgico que não participava das jogadas da política tradicional e seu discurso de auto 

divulgação está muito mais relacionado à indignação moral do que à racionalidade política 

(CONTI, 1999, p. 23). A Estratégia construída em torno da candidatura de Fernando Collor foi 

minuciosa, um exemplo disso foi à escolha da nova sigla, Partido da Reconstrução Nacional 

(PRN) em substituição ao Partido da Juventude.  

No embate do segundo turno, Fernando Collor sagrou-se vencedor. Fato que marca a 

inserção da agenda neoliberal no Brasil. Eleito, precisava resolver problemas políticos, 

econômicos e sociais. Era de fato o responsável por salvar o país do subdesenvolvimento.  O 

projeto neoliberal era encarado como único caminho para a resolução dos problemas oriundos 

da chamada “Década Perdida2”. 

Assim que toma posse no dia 15 de março de 1990, Fernando Collor coloca em prática 

um conjunto de medidas que tem origem na constatação do esgotamento financeiro do Estado 

e na redução do déficit público, fatos responsáveis pelos elevados índices de pobrezas, 

desemprego, concentração de renda, baixa escolaridade entre vários outros problemas crônicos 

nas democracias ocidentais (PICCOLO, 2010, p. 12). 

Como solução, em seu discurso de posse, Collor propõe o “enxugamento” da máquina 

estatal e reforma administrativa. Situando o seu discurso no tripé desestatização, 

desregulamentação e liberalização dos salários. Além de apontar a inflação como inimigo 

maior, a reforma do Estado e a modernização econômica também foram pontos centrais do 

 
2Segundo Fernandes e Pais, houve uma interrupção da história de crescimento como resultado de um amplo 

conjunto de causas, entre as quais, o peso insustentável da dívida externa, o imobilismo gerado por uma excessiva 

proteção à indústria nacional, o fracasso dos programas de estabilização no combate à inflação e o esgotamento de 

um modelo de desenvolvimento baseado fundamentalmente na intervenção generalizada do Estado na economia. 

No entanto, do ponto de vista político, essa época marcou positivamente a história do Brasil. Neste período, não 

apenas se formaram e se consolidaram inúmeras entidades e partidos populares, mas também se iniciou uma nova 

fase histórica para o país, através do fim da ditadura e da promulgação da Constituição de 1988, o que faz com 

que a década perdida seja entendida como um período de transição, drástico, mas necessário, para o 

restabelecimento da democracia e futura consolidação da economia (FERNANDES; PAIS, 2013, p.13). 
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discurso de posse (COLLOR, 1990). Em 15 de março de 1990, Fernando Collor toma posse e 

anuncia as diretrizes para o processo de reconstrução nacional pautadas na reformulação do 

papel do Estado, no combate à inflação e na modernização econômica atrás da abertura para o 

capital estrangeiro e das privatizações.  

Entretanto, o Plano Brasil, mais conhecido como Plano Collor, não foi capaz de pôr fim 

à inflação. Como medidas adotadas pelo plano têm-se: o retorno do cruzeiro como moeda 

oficial, os saques das poupanças e contas correntes foram reduzidos a Cr$ 50 mil, ficando o 

saldo restante limitado pelo Banco Central pelo prazo de 18 meses, congelamento de preços, 

extinção de organismos estatais, além de demissões no funcionalismo público. 

Desse modo, a reestruturação das finanças do Estado passaria pela redução dos gastos 

públicos, pelo fim da concessão de benefícios, reformas fiscais, patrimoniais e administrativas, 

redefinição do papel do Estado, defesa da economia de mercado e da abertura ao capital externo, 

além da modernização econômica através das privatizações. (PICCOLO, 2010, p.28) 

Entretanto, a medida de maior relevância e discussão adotada pelo plano foi o bloqueio das 

cadernetas de poupança. De acordo com a Revista de Economia Política podemos visualizar de 

maneira mais específica as propostas do Plano Collor. Sobre o bloqueio da liquidez: 

Bloqueio da liquidez de parte considerável dos haveres financeiros, exceto o 

papel moeda em poder do público. Os valores em cruzado novos bloqueados 

ficaram recolhidos ao banco central do Brasil por 18 meses, recebendo juros 

de 6% ao ano mais correção monetária, creditados diariamente, e seriam 

liberados em doze parcelas mensais a partir de 19º mês. (PEREIRA, 1990, p. 

117). 

Segundo Ramos, o bloqueio temporário da maior parte dos haveres financeiros tinha 

como propósitos afastar a possibilidade de uma hiperinflação, neutralizar o poder de 

especulação dos agentes, favorecerem o ajuste das contas públicas ao reduzir a carga de juros 

sobre a dívida interna e adiar por cerca de dois anos seu impacto no caixa do tesouro (RAMOS, 

2006, p.151). 

Em análise sobre o confisco o autor aponta que para os economistas e teóricos 

responsáveis pela formulação da nova estratégia do governo para estatizar a economia, o plano 

econômico penalizava os ricos e não os pobres, posto que apenas 10% da população possuíam 

ativos financeiros superiores aos 50 cruzeiros estabelecidos. (RAMOS, 2006, p.151). Todavia, 

o plano Collor foi um grande choque para aqueles que difundiam a ideia de que seria no governo 

do Luís Inácio Lula da Silva que ocorreria o confisco dos recursos financeiros e a apropriação 

de recursos privados pelo Estado.  
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Além do fracasso do plano econômico, começam a ser nacionalizados os primeiros 

escândalos de corrupção, a priori, envolvendo apenas a equipe de governo.  Em setembro de 

1990, vem a público a denúncia sobre as contratações de empresas de publicidades sem licitação 

que ocorreram já no terceiro mês de governo, todas ligadas à campanha de Fernando Collor. 

Em outubro de 1990, o presidente da Petrobras pede demissão do cargo, como justificativa 

acusa Paulo César Farias3 de tráfico de influência. 

Em seguida, Paulo César também manipulou resultados no processo de privatização da 

VASP, permitindo que a compra da empresa fosse feita por um empresário que financiou a 

campanha de Collor. Dessa forma, a desestatização defendida pelo projeto de governo de Collor 

começa no Brasil através de acordo entre empresários e autoridades do governo, sob o signo da 

corrupção e do tráfico de influências. O nome de Paulo César Farias, ainda, iria ser notícia e 

estaria presente em várias manchetes relacionada a escândalos políticos durante os anos 

posteriores. 

Os escândalos envolvendo pessoas próximas ao primeiro mandatário da nação começam 

a ser recorrentes e tomam as manchetes dos principais jornais de circulação nacional. 

Apontando que a equipe de governo detinha controle abusivo de poder e recursos 

governamentais visando tirar proveito pessoal e partidário (GEDDRS, 1991, p. 51). Foram 

vários os escândalos envolvendo ministros e pessoas ligadas ao presidente, levando às 

sucessivas reformas ministeriais e perda de credibilidade do governo que tinha como lema a 

“Cartada Moralizadora”. Infelizmente, no decorrer dos anos, os escândalos envolvendo Collor 

ou pessoas ligadas a ele foram fechando um cerco na figura do presidente até o seu afastamento 

em 1992. 

Em 1991, as denúncias envolvendo a primeira dama Rosane Collor apontam para 

compras superfaturadas e desvio de dinheiro da instituição LBA durante o comando de Rosane. 

As investigações apontaram para desvios em nome de uma instituição cujo endereço era a casa 

da mãe de Rosane Collor. Também foram noticiadas denúncias de fraudes na Previdência 

Social, e o ministro Antônio Magri foi acusado de omissão na apuração dos fatos. E 

superfaturamento na compra de equipamento e fardamento para o exército. O General Carlos 

Tinoco não deu explicações claras suficientes que pudessem impedir o Tribunal de Contas da 

União de apurar as denúncias.  

No mesmo período, o Ministério da Saúde também foi acusado de compra de material 

de forma irregular beneficiando uma empresa ligada ao ministro Alceni Guerra, que fora 

 
3 PC Farias, era tesoureiro da Campanha eleitoral de Collor e amigo do presidente. 



VI Simpósio de História do Maranhão Oitocentista / VI Simpósio Internacional de História Contemporânea: 200 

anos de regulamentação da imprensa no mundo luso-brasileiro. 

ISSN: 2236-9228 / 2357741-X 

116 

 

indiciado em inquérito da Polícia Federal por prevaricação. Sobre as denúncias citadas acima, 

o presidente apenas disse que seriam apuradas e as irregularidades seriam punidas.4 

Como tentativa de conter a crise que já se instaura, o “Caçador de Marajás” lança o 

Projeto de Reconstrução Nacional (1991), no qual estão explicitadas as principais tarefas 

necessárias para enfrentar os desafios internos e externos. De acordo com o projeto, as medidas 

objetivavam reerguer a economia e resgatar a dívida social para que o país atinja metas 

aceitáveis de prosperidade e justiça social. (COLLOR, 1991, p.19). 

Durante o início de 1992 o governo já estava abalado. As várias denúncias e a falta de 

uma base de apoio político sólida enfraqueceram o Presidente. Na intenção de conter a crise, 

Fernando Collor lança medidas emergenciais e uma reforma ministerial para aumentar a 

credibilidade do seu governo. Sempre que surgia um novo escândalo, Fernando Collor lançava 

um novo programa com as mesmas medidas e diretrizes apresentadas no discurso de posse.  

Em meio à reforma administrativa e as medidas emergenciais propostas por Collor 

começa as manifestações dos aposentados contra o não reajuste das aposentadorias, adiado por 

Collor para início de 1993. O caso causou muita insatisfação e levou a população às ruas de 

Porto Alegre, em manifestação para pressionar o governo a revogar o projeto de lei. 

Em maio de 1992, Pedro Collor denuncia PC farias como testa de ferro do Presidente 

em negociações  com o governo. Este escândalo, nacionalizado pela Revista Veja, transforma 

a vida política do país em um folhetim diário. Aumentando a crise do governo, que além de não 

conseguir conter a crise econômica, viu-se envolto em recorrentes escândalos políticos. 

Em junho de 1992, é aberto uma Comissão parlamentar de Inquérito para apurar as 

denúncias feitas por Pedro Collor e já em julho, vem a tona documentos que comprovam o 

envolvimento de Fernando Collor com Paulo César Farias. Com isso, em agosto, começam as 

manifestações pró impeachment. 

A princípio, as manifestações populares reforçaram o pedido de ética na política e 

constituíam-se como movimentos sociais heterogêneos com participação de membros da igreja 

e partidos políticos. As manifestações começam a ganhar espaços nos noticiários e a reunir um 

número cada vez maior de pessoas nas principais capitais do país.  

Os "Caras-Pintadas", termo utilizado para designar os estudantes que iam às ruas em 

passeata exigir o afastamento do presidente e que pintavam os rostos como marca característica 

do movimento, surgiram como figura de destaque entre as diversas forças responsáveis pela 

derrocada do primeiro presidente eleito após a ditadura. Esse movimento se tornou uma espécie 

 
4 Entrevista de Collor ao jornal Estado de São Paulo em 23/10/1991. 
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de "porta- voz" do movimento “Fora Collor” junto à esfera pública, mesmo existindo outras 

entidades civis nesse cenário e com esse mesmo objetivo. Agindo assim como partido político 

de acordo com a teoria gramsciana, ou seja, organizador da vontade coletiva. 

A imprensa nacional teve papel fundamental na chegada de Fernando Collor à 

presidência da República. Mas, o mais relevante desse processo é que a imprensa também teve 

papel fundamental na retirada do então presidente do cargo de primeiro mandatário da nação. 

Haja vista que nacionalizou os escândalos políticos envolvendo o então presidente da 

República. Desse modo, a imprensa age hora como Aparelho Privado de Hegemonia a favor do 

projeto político de Fernando Collor, hora age como Aparelho Privado de Hegemonia do projeto 

contra hegemônico elaborado no âmbito da Sociedade Civil. 

 

A Mídia Nacional e a disputa de poder durante a campanha e governo Dilma Rousseff  

Ao analisar o governo de Dilma Rousseff através dos meios de comunicação é possível 

perceber como a luta pelo poder deu-se também por meio da luta pela opinião pública. A 

construção da campanha, o contexto político e econômico do período, os embates de projetos 

durante as campanhas e durante o governo, são objetos desse estudo e fomentam questões 

como: Qual o posicionamento da mídia em relação ao projeto político representado por Dilma 

Rousseff ? Qual a função da imprensa durante a campanhas eleitoral, governo e crise até  o 

“impeachment”?  

Nesse sentido, a mídia aqui não é posta como uma fonte de verdades sobre os períodos 

analisados, mas é vista como uma importante ferramenta de discussão da realidade 

contemporânea e da criação de consenso sobre projetos em disputa. Através da mídia pode-se 

discutir o social, o político e o econômico dentro de um período pré-determinado para estudo e 

os agentes participantes dos processos sociais, ainda é possível a percepção do papel dos meios 

de comunicação na construção do imaginário e memórias históricas (KRENISKI; AGUIAR, 

2011).  

Assim, a análise não se detém apenas e somente a apontar que os meios de comunicação 

utilizados detinham determinada opinião sobre os governos Rousseff, mas apontar que a 

atuação desses meios de comunicação delimitou espaços, demarcaram temas e constituíram 

adesões e consensos a cada projeto político (CRUZ; ROSÁRIO, 2007). 

A campanha eleitoral de 2014 foi marcada pela polaridade política e o papel 

significativo da internet como mecanismo de nacionalização e embate entre os projetos 

políticos. Dilma Rousseff buscava a reeleição, embora enfrentasse críticas e baixa popularidade 
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em seu primeiro mandato. O cenário da eleição de 2014 repetiu a perspectiva das duas eleições 

anteriores: a polarização entre um candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) e um candidato 

do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).    

Nesse contexto, os candidatos construíram suas campanhas com aproveitamento de 

mecanismos de alcance das massas, como a internet e a televisão. Os adversários petistas com 

foco em áreas que acreditavam existir falhas na gestão do PT na economia e mecanismos de 

combate a corrupção. E o Governo, buscando a reeleição, construiu a campanha com destaque 

nas transformações sociais e nos programas de geração de renda e de proteção social 

implantados durante o primeiro governo Lula e ampliados ao longo dos governos petistas.  

A internet transforma as relações sociais e o modo de fazer campanha. Embora o Horário 

Gratuito Político Eleitoral continue em destaque, os canais na internet dos candidatos foram 

aliados para que a população buscasse mais informações sobre as propostas e a agenda eleitoral 

dos candidatos. Por conta disso, o Tribunal eleitoral expediu um complemento da Lei 9.504 de 

1997, a Resolução 23.404 que dá as diretrizes para a propaganda eleitoral realizadas em 2014.  

De acordo com a resolução, as propagandas eleitorais na internet só foram permitidas 

após 5 de julho de 2014, e devendo ser dispostas em sítio eletrônico do candidato, com endereço 

eletrônico comunicado previamente a justiça eleitoral, podendo ocorrer através de blog, rede 

sociais, sítios de mensagens instantâneas desde que aconteçam de acordo com a Lei (BRASIL, 

2014).  

Em análise sobre a campanha eleitoral de 2014, Oliveira et al (2016) aponta que houve 

uma mudança no modelo de propaganda política na disputa eleitoral em virtude de outras 

formas de acesso ao eleitorado que não apenas a televisão, embora o HGPE no rádio e na 

televisão continuem sendo um mecanismo importante de tentativa de criação de consenso 

(OLIVEIRA et al., 2016, p. 26). Com o advento da internet, a disputa foi intensificada, segundo 

o autor, durante os cinco pleitos anteriores (1994, 1998, 2002, 2006, 2010) a polaridade se deu 

entre PT e PSDB e em 2014 essa polaridade se estabeleceu entre todos os candidatos.  

Entretanto, o que se percebe em análise sobre o pleito de 2014, é que a polaridade entre 

PT e PSDB continuou, visto que a presidenta Dilma Rousseff e o candidato Aécio Neves 

protagonizaram debates ferrenhos nas principais emissoras de televisão e rádio, e esses debates 

migravam para as redes sociais oficiais dos candidatos e de seus seguidores.  A novidade foi o 

uso pelos outros candidatos da internet como mecanismo de burlar o pouco tempo no HGPE na 

televisão e no rádio e isso trouxe maior visibilidade aos demais candidatos. A campanha foi 
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mais democrática, e com maior acesso às informações sobre as propostas dos candidatos e sobre 

o histórico político de cada um deles.  

Nessa prerrogativa, segundo Massuchin et al (2017), a relação entre internet e o debate 

público abre espaço para que os próprios políticos obtenham canais diretos com seus eleitores, 

bem como, muda a própria configuração entre os meios de informação tradicionais como jornais 

e revistas que passam a criar suas próprias páginas para oferecer conteúdo informativo e 

suscitando o debate com as ferramentas interativas (MASSUCHIN et al., 2017, p. 17).  

A investigação deflagrada na Polícia Federal, nomeada Operação Monte Carlos, 

instaurada ainda durante o governo Lula, endossa as dificuldades governamentais de Dilma 

Rousseff, durante o segundo mandato, somadas a crise econômica. Nessa conjuntura de crise 

política, explosão de escândalos de corrupção e insatisfação em virtude das medidas 

econômicas adotadas pelo governo, começam os protestos que ressaltam a insatisfação popular 

com o governo. A princípio, as manifestações foram por conta do aumento da tarifa do 

transporte público e também contra a realização da Copa do Mundo, programada para o ano 

seguinte, que demandou altíssimos investimentos em infraestrutura. 

As primeiras manifestações foram encabeçadas pelo Movimento Passe Livre (MPL), 

grupo apartidário que buscava diminuição no valor do transporte público principalmente no 

estado de São Paulo (PINTO, 2016). Entretanto, as manifestações ganharam visibilidade e 

outras cidades aderiram ao movimento, que ganhou proporções de contra hegemônico 

marcando a crise de hegemonia do governo.  Os protestos são nacionalizados com enfoque na 

falha do governo em conter a crise que culminou nas manifestações populares, comparadas às 

manifestações contrárias ao regime militar, passando a ser conhecido como “Movimento Vem 

Pra Rua”, ganhando o apoio da oposição ao governo e da fração de classe da burguesia 

conservadora. Na intenção de conter a crise, Dilma Rousseff faz um pronunciamento em rede 

nacional de televisão para anunciar um pacto entre os governantes a fim de atender as 

reivindicações das ruas (baixa no valor do transporte público) e um plebiscito para eleição de 

temas que seriam propostos na reforma política.   

Esse contexto político e social são os indícios de rompimento do pacto de classe 

estabelecido durante os mandatos de Lula. As medidas econômicas adotadas por Dilma, distante 

das ações econômicas implementadas por Lula, apontavam para a dissolução da tutela 

estabelecida entre os dois governantes. 

Para Pedro Paulo Zahluth Bastos (2017), o segundo mandato de Rousseff começou com 

a percepção da classe burguesa da necessidade de unificação, uma vez que era claro o desejo 
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de Dilma em politizar e mobilizar apoio popular para a questão distributiva, essencial para uma 

fração do capital (BASTOS, 2017). Nesse contexto, cabia a burguesia brasileira conter os 

avanços na política de intervenção estatal “populista” de Dilma Rousseff e, para tanto, a mídia 

teve papel fundamental para a criação de consenso em torno de um projeto contra hegemônico 

que culminaria no afastamento da presidente.  

A operação Lava Jato5 é deflagrada em 2014, e membros do PT e outros partidos são 

investigados pela Polícia Federal por irregularidades de campanha, lavagem de dinheiro, 

negociações de contratos públicos, entre outros crimes. O combate à corrupção foi um dos 

motivos associados à insatisfação da classe burguesa contra os avanços do projeto político 

representado por Dilma Rousseff, assumindo centralidade nos debates públicos, contribuindo 

para o seu pedido de impeachment, que se configurou em um golpe parlamentar, culminando 

na passagem do comando do Estado Restrito ao vice-presidente, Michel Temer, que dificultava 

as investigações e defendia um projeto conservador e de menos avanços sociais.  

Além dos desdobramentos da operação Lava Jato, as medidas impopulares adotadas 

pelo governo, como o aumento de impostos de fornecimento da energia elétrica, mudanças na 

aposentadoria e a complicação no cenário de crise institucional (BASTOS, 2017), corroboraram 

para as primeiras manifestações em março de 2015, organizadas pelos movimentos Brasil Livre, 

Revoltados Online e Movimento Endireita Brasil.   

As manifestações de março defendiam ética na política, fim da corrupção e maior 

participação popular nos processos políticos democráticos. Assim como é possível observar nas 

imagens, os manifestantes iam aos protestos com faixas com palavras de ordem contra o 

governo e vestindo as cores nacionais. Geralmente as manifestações ocorriam em pontos 

turísticos ou em bairros nobres das principais cidades brasileiras.  

Essas primeiras manifestações, embora já com muitos militantes contrários ao governo, 

não mostravam a dimensão que tomaria o movimento que passou a defender diretamente o 

impeachment, unificou a oposição e frações de classes contrárias ao governo e defensora de 

posicionamentos conservadores a favor da moral, dos bons costumes e da família, que 

desembocam no extremismo de direita no país.  

 Além das manifestações nas ruas, os panelaços contra Dilma ganham destaque na 

imprensa nacional e vídeos da população na sacada de prédios em áreas nobres das principais 

 
5 Operação deflagrada em 17 de março de 2014 pelo juiz Sérgio Moro para a investigação de crimes de corrupção 

ativa, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e organização criminosa na empresa estatal Petrobras. A operação 

apontou envolvimento de diversos políticos do país e continua em andamento, com desdobramentos diretos na 

política nacional.  
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cidades brasileiras foram destaques nos telejornais e nos impressos. Os jornais da Rede Globo 

de telecomunicações6 apresentaram vídeos dos panelaços acontecendo em várias capitais do 

país.   

O cenário de instabilidade política e econômica é agravado com a análise das contas 

públicas do governo realizado pelo Tribunal de Contas da União, que mostra a irregularidade 

no repasse de dinheiro do governo para os bancos públicos (VIEIRA, 2017). As chamadas 

“pedaladas fiscais”, principal motivo apresentado pelo movimento contra hegemônico para 

embasar o golpe que sofreu a presidente eleita democraticamente. O pedido de impeachment 

foi encaminhado à Câmara dos Deputados em outubro de 2015.  

O pedido foi apresentado pela oposição e redigido pelos juristas Hélio Bicudo, Miguel 

Reale e Janaina Paschoal, e aceito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Investigado pela 

Lava Jato e sofrendo processo no Conselho de Ética da Câmara por improbidade administrativa, 

Eduardo Cunha rompe com o governo Dilma e aceita o pedido de “impeachment” (PINTO, 

2017).  

Segundo Vieira, três eixos nortearam esse momento do governo Dilma: o político, o 

gerencial e o operacional. Dilma Rousseff não foi capaz de dialogar com o Congresso, imprensa 

e opinião pública e, por conta disso, não conseguiu gerenciar a crise política e impedir os 

movimentos pró-impeachment (VIEIRA, 2017).  

Em editorial publicado no dia 15 de março de 2015, intitulado “Cedo ou tarde demais”, 

o jornal Folha de São Paulo aponta a legitimidade do mandato de Dilma, “embora mereça as 

mais duras críticas, Dilma foi eleita de forma legitima e não existem, por ora, razões para o 

impeachment” (Folha de São Paulo, 15/03/2015, p. 2).  A matéria aponta a posição do jornal 

em relação ao cenário político e a crise institucional. O jornal completa ainda que embora a 

operação Lava Jato aponte para envolvimento de vários integrantes do PT em práticas 

criminosas durante o governo, não há qualquer indício que aponte a ligação direta da presidente 

com os esquemas de corrupção que justifiquem seu afastamento do cargo (Folha de São Paulo, 

15/03/2015, p. 2). 

O editorial ressalta o respeito do jornal pela democracia e pela legitimidade do mandato 

da presidente, embora, não deixe de tecer críticas às políticas econômicas adotadas, a falta de 

diálogo com o Congresso e a oposição e defende as manifestações nas ruas como forma de 

demonstrar a insatisfação em relação às medidas do governo, mas não como reflexo da 

imposição de um novo projeto não legitimado pelas urnas.   

 
6 Jornal Hoje e Jornal Nacional do dia 17 de março de 2015.   
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Para Pedro Paulo Zahluth Bastos (2017), a movimentação a favor do impeachment 

configura-se como a tentativa de “purificar” radicalmente o estado e a sociedade, mesmo que 

tenha que recorrer à prisões e “vazamentos seletivos de informações”, e mesmo que a 

consequência seja a deslegitimação do sistema político, da própria atividade política e ameaçar 

a democracia (BASTOS, 2017).   

Segundo análise do impeachment realizado por Casimiro Lopes e Alice Ribeiro 

Albuquerque, a tentativa de afastamento de Dilma Rousseff não ocorre quando acontece a 

aceitação do pedido pela Câmara dos Deputados, mas no início do mandato, quando há o pedido 

de impugnação realizado pelo candidato vencido no pleito. Quando Aécio Neves e o PSDB 

pedem auditoria do resultado da eleição ao TSE, garante a montagem de uma agenda ante 

governo que já sinaliza com a pauta de impeachment (LOPES; ALBUQUERQUE, 2018). Os 

desgastes políticos, somados às medidas impopulares e aos desdobramentos da operação Lava 

Jato, aprofundam a crise governamental e o arremate deu-se com a aceitação do pedido de 

impeachment pela Câmara dos Deputados, no início de dezembro de 2015.  

Com a aceitação do pedido de impeachment pela Câmara dos Deputados, o governo viu-

se em situação ainda mais complicada. “A Câmara dos Deputados se configurava como terreno 

inimigo, sob a liderança de Eduardo Cunha” (LOPES; ALBUQUERQUE, 2018, p. 286). Os 

desdobramentos da aceitação do pedido de impeachment mostram o posicionamento dos 

sujeitos envolvidos no processo de afastamento da presidente democraticamente eleita. De um 

lado, os segmentos sociais favoráveis em manifestações nas ruas, dando legitimidade ao 

processo; de outro, militantes organizados para defender a legitimidade do mandato de Dilma 

Rousseff. A situação ressalta a polaridade existente desde a campanha eleitoral. As 

manifestações pró e contra impeachment movimentam a vida política do país e são destaques 

nos meios de comunicação, evidenciando que o governo “parecia afundar cada dia mais na 

inabilidade de dar respostas a crise econômica e estava de vez mergulhando na crise decorrente 

dos escândalos de corrupção” (LOPES; ALBUQUERQUE, 2018, p. 294).   

Nessa conjuntura, o processo de impeachment recebe parecer favorável na Câmara dos 

Deputados em votação televisionada e com fala de cada deputado justificando o voto pelos 

motivos mais incrédulos e distantes do argumento jurídico. O parecer foi aprovado no dia 17 

de março de 2016, com 367 votos a favor do impeachment e 137 votos contrários.  

Depois do parecer favorável na Câmara dos Deputados, o processo foi encaminhado 

para julgamento no Senado. No intuito de desqualificar o processo, o governo usa a ausência 

de consenso jurídico em torno da caracterização das pedaladas fiscais como crime de 
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responsabilidade para demonstrar que o pedido de afastamento era exclusivamente político 

(PINTO, 2017).  

A partir da discussão apresentada, Dilma Rousseff tem seu mandato findado a partir de 

um golpe parlamentar orquestrado pelo movimento contra hegemônico que não via em seu 

governo uma agenda favorável à sua fração de classe e por conta disso, através de um golpe, 

implementa-se uma agenda que não passou pela aprovação do voto popular e as consequências 

disso são imensuráveis, visto que ainda estão em andamento. Concretamente, tem-se a ascensão 

da extrema direita na política nacional (FERREIRA, 2016).  

 

 

Consideração Finais   

O presente estudo realizou a análise sobre os governos de Fernando Collor e Dilma 

Rousseff da campanha ao golpe de governo em 2016. Para tanto, foram apresentadas as 

conjubturas políticas nos dois processos de impeachment em que a imprensa e a mídia 

contribuíram como campo de disputa de poder e formação de consenso sobre projetos políticos 

que pretendiam se tornar hegemônicos.  

Durante os anos de 1992 e 2016, o país passa por um processo de crise política e de 

mobilização social que teve peso significativo nos processos políticos democráticos do país. E 

nesse contexto, é impossível pensar o momentos históricos sem levar em consideração a função 

da mídia nacional e a disputa de poder que implicou no fim do mandato de uma presidente por 

suspeita de crime de responsabilidade, não comprovado, apenas por diálogos jurídicos que 

travestem o golpe e instalam uma agenda de governo não aprovado pelas urnas. 
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“BRASILEIROS” E “PORTUGUESES” NAS PÁGINAS DO ARGOS DA 

LEI (1825) E DE O CENSOR (1825) 
Júlia Maria Corrêa Lima e Silva* 

 

Introdução 

A adesão do Maranhão ao Império do Brasil ocasionou uma conjuntura marcada por 

intensas disputas políticas, motivadas pelas múltiplas possibilidades abertas com a adesão. Os 

conflitos pela Independência acarretaram grandes prejuízos para alguns personagens 

importantes nas dinâmicas políticas e econômicas da província, que foram reconhecidos como 

“portugueses”1, como é o caso de muitos negociantes pertencentes ao Corpo de Comércio que 

dispunham de grande influência até julho de 1823, mas a partir da adesão, afastaram-se da 

administração provincial e perderam grande prestígio. Vários desses indivíduos foram alvo de 

sequestros de bens, saques e arrombamentos. Alguns foram expulsos do Maranhão por decisão 

da Câmara, como o notório exemplo de Antônio José Meirelles, considerado como “português 

nocivo” a província.  

Foi com o reconhecimento da Independência por Portugal que esses indivíduos tiveram 

a chance de tentar reparar alguns desses danos. O Tratado de Paz e Aliança, assinado em agosto 

de 1825, contemplava a problemática dos sequestros de bens e determinava a igualdade de 

direitos entre estrangeiros e naturais dentro dos dois Estados. Através do artigo 8, foi instituída 

a Comissão Mista Brasil-Portugal, que ficou responsável por julgar reclamações de restituição 

ou indenização de propriedades de bens de raiz ou móveis, embarcações ou cargas, sequestradas 

ou confiscadas no período da Independência. Entre os reclamantes estavam 18 membros do 

Corpo de Comércio do Maranhão2. O agrupamento era representativo dos homens de negócios 

da província, que sendo responsáveis em grande medida pela circulação do capital, eram 

reconhecidos pelo governo e mantinham relações com ele, principalmente durante a 

administração de Bernardo Silveira Pinto da Fonseca3. 

 
* Graduanda em História pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). O artigo é baseado no relatório de 

pesquisa de iniciação científica, com o plano de trabalho intitulado “Reclamantes do Corpo de Comércio do 

Maranhão nas páginas do Argos da Lei (1825) e de O Censor (1825)”, financiado pela FAPEMA.  
1 Segundo Robert Rowland, as noções de “brasileiros” e “portugueses”, para aquele momento de transição luso-

brasileira, tem sentido político e fazem parte das estratégias discursivas de legitimação da Independência e da 

construção do Estado (2003, p. 372). A dificuldade de formular uma identidade nacional que abrangesse uma 

população permeada por contradições sociais tornou necessário ressaltar as diferenças entre Brasil e Portugal, 

sobretudo com base no discurso de uma “política recolonizadora das Cortes”. (Cf. Rowland, 2003, p. 365-388). 
2  É importante ressaltar que, devido a influência de Antônio José Meirelles na organização, nem todos os 

comerciantes do Maranhão se viam representados pelo agrupamento e muitos não faziam parte dele, como é o caso 

de muitos desafetos de Meirelles (CUTRIM, 2013) 
3 Foi presidente da província entre os anos de 1819 e 1822.  
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Em um momento de reorganização do poder, foram travados conflitos que, de forma 

geral, diziam respeito ao acesso ou não as garantias constitucionais e ao espaço público. 

Levando em conta que a ideia de “ser brasileiro” ainda não se definiu, os “partidos” 4 em 

confronto mobilizavam as noções de “português” e “brasileiro” com fim político, que servia de 

base para os constantes debates ocorridos entre os diferentes grupos. Cada um desses 

personagens, considerados como “portugueses”, ocupava um local importante na dinâmica 

política anterior e apresentaram resistência5 ao processo de adesão do Maranhão ao Império, 

como foi dito, e por isso foram reconhecidos naquele período como “inimigos da pátria”, uma 

vez que não defenderam a ruptura dos vínculos entre Brasil e Portugal (GALVES, 2015, p. 

249). 

Em meio a esses acontecimentos, convém lembrar que a imprensa repercutiu os embates 

que ocorriam na província, dentre eles, a “questão dos portugueses”, isto é, os debates ligados 

a participação e a posição que esses sujeitos ocupavam no novo sistema. Na imprensa 

maranhense, durante o ano de 1825, o Argos da Lei e o Censor marcavam presença nessas 

discussões e refletiam as agitações políticas do Maranhão.  

Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa é compreender a dinâmica política desse 

momento de formação de uma nova ordem, tendo como fundamento as noções de “brasileiros” 

e “portugueses”. A minha preocupação é de inferir a participação política e atuação mercantil 

de alguns membros do chamado Corpo de Comércio do Maranhão, considerados “portugueses”, 

para o ano de 1825, através dos periódicos Argos da Lei e Censor.  

 

Negociantes “portugueses” nas páginas do Argos da Lei e O Censor 

A imprensa do século XIX é um espaço privilegiado para perceber o contexto de 

disputas existente na dinâmica política e repercute as movimentações vivenciadas naquele 

momento. Compreendendo os impressos como um importante elemento de participação política 

(MOREL, 2005), formadores de uma opinião pública e propagadores de um novo vocabulário, 

há, para o ano de 1825, a existência de dois jornais concorrentes que se envolvem diretamente 

nos principais debates do período.  

 
4 A ideia de partido aqui expressa não diz respeito a ideia contemporânea de partido, mas significa os grupos que 

se identificavam como defensores de um determinado ideal ou projeto político.  
5 É preciso ter em mente que a resistência apresentada no Maranhão se dá por motivações particulares da região 

que, possuindo maior comunicação com Lisboa e interesses diferentes do Rio de Janeiro, não considerou 

necessário um projeto de separação com Portugal. Contudo, a historiografia oficial do regime imperial deu maior 

centralidade aos interesses das províncias do Sul, impostos como “nacionais”, dando a elas o mérito pela 

construção da nação brasileira, sem reconhecer as relações distintas entre as várias regiões da América portuguesa 

com a metrópole e a recepção particular de cada província ao movimento emancipatório (MALERBA, 2006). 
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Os jornais Argos da Lei e O Censor, redigidos respectivamente por Manoel Odorico 

Mendes e João Antônio Garcia de Abranches, tiveram início a partir de janeiro de 1825. Os 

dois redatores mantiveram um acalorado debate, defendendo posições distintas em relação ao 

cenário político do Maranhão, representando de um lado uma “Causa brasileira” (Argos da Lei) 

e do outro uma “Causa portuguesa” (Censor). Permeados por referências constitucionais, seus 

autores tentavam fomentar nos leitores a simpatia por seu “partido”. 

O Argos da Lei6, desde o seu título, demonstra o interesse de Odorico em promover a 

observância a Constituição do Império. Argos faz referência a criatura mitológica que possui 

cem olhos, que tem o dever de vigiar constantemente a amante de Zeus, Io, dentro da narrativa. 

Desta forma, mesmo quando descansava, cinquenta olhos ainda se mantinham abertos para 

observar atentamente. O título passa a ideia de uma constante vigilância e cumprimento das 

Leis. Odorico Mendes deixa sempre em evidência a sua condição de filho da província do 

Maranhão, e por meio do periódico se propunha a “arraigar no coração do povo o amor a 

constituição do Império, o respeito ao nosso Imperador e às demais autoridades, e uma cega 

afeição a Independência do Brasil.” (Argos da Lei, n. 1, 07/01/1825, p. 4).  

O Censor7, também interessado em defender o constitucionalismo, buscava incorporar 

o grupo político da qual fazia parte a nova ordem através da defesa da preservação dos direitos 

desses indivíduos, “beneméritos portugueses”, sobretudo o de serem reconhecidos como 

brasileiros à luz da Constituição. Seu título também denunciava a preocupação do periódico, ao 

fazer referência ao Tribunal da Censura na Roma Antiga, que entre outras atribuições, era 

responsável por fiscalizar a conduta moral dos cidadãos. Segundo o redator, Garcia de 

Abranches, esta instituição era frutífera aos bens sociais, garantindo a manutenção da ordem e 

da civilização romana. Ao cessar desta organização, a modernidade política constituiu o 

Tribunal da Opinião Pública, tão imponente quanto o romano, e o redator se coloca a serviço 

dele, na missão de ilustrar e censurar os costumes com bons exemplos para o bem da sociedade 

maranhense (O Censor, n.° 3, 08/02/1825, p. 40).  

Diante do debate desenvolvido em torno do acesso ao espaço público, mobilizaram-se 

diversas discussões que aludiam às ideias de “ser brasileiro” e “ser português”, concebidas em 

uma dimensão política. As divergências construídas entre esses dois grupos evidenciavam os 

 
6 O periódico funcionou de 7 de janeiro de 1825 até 10 de julho do mesmo ano, tendo duração total de um semestre. 

Foi impresso pela Tipografia Nacional do Maranhão.  
7 O periódico funcionou por 5 anos, entre janeiro de 1825 até maio de 1830, com pausas significativas entre as 

edições publicadas. Em sua primeira fase, durante o primeiro semestre de 1825, era impresso na Tipografia 

Melandiana de Daniel Garção de Mello, mas em 1826, passou a ser impresso e redigido na Tipografia Nacional 

do Maranhão.  
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debates sobre cidadania e garantias constitucionais em um contexto de formação da 

nacionalidade brasileira e publicização da política, ultrapassando a questão do local de 

nascimento e a perspectiva de rivalidades nacionais já estabelecidas (RIBEIRO, 1997). Em vista 

disso, ao longo das edições, Odorico Mendes e Garcia de Abranches assumiram concepções 

divergentes sobre a posição ocupada por “portugueses” e “brasileiros” na sociedade do período. 

O redator do Argos da Lei, intitulando-se como um “brasileiro nato”8, evidenciava a 

grande resistência apresentada pelos “portugueses” do Maranhão ao projeto Imperial. Segundo 

ele, esses sujeitos eram falsos constitucionais, e constantemente utilizava a retórica de que eram 

inimigos da causa da pátria e ávidos por verem o Brasil recolonizado, em um contexto em que 

a Independência ainda não havia sido reconhecida por Portugal. Para o redator, estes 

“portugueses” eram inimigos de guerra e não deveriam contar com seus direitos políticos, como 

sugere o trecho: 

Estes meus senhores queriam que inimigos fossem tratados à grande, e fossem 

recebidos com iluminações [...] Os passaportes que o governo do Brasil, com 

honestidade e cortesia, mandou à casa de alguns Portugueses, notórios 

conspiradores contra a causa da independência, são outras tantas provas do 

espirito de tolerância e moderação do mesmo governo. (Argos da Lei, n. 26, 

05/04/1825, p. 3) 

Odorico Mendes se ancorava em uma visão do passado para justificar seus 

posicionamentos, ressaltando sempre “inúmeras violências” que considerava terem sido 

praticadas por esses “de ‘vara e côvado’9 contra os filhos da pátria” (Argos da Lei, n. 4). Em 

contrapartida, Garcia de Abranches apelava constantemente para a “união de todos os 

brasileiros, tanto os nascidos no Brasil como em Portugal”, argumentando com base na 

Constituição de 1824, que considerava que podem ser naturalizados como brasileiros aqueles 

portugueses que houvessem jurado a Constituição ou tivessem aderido à “Causa do Brasil” de 

forma tácita, isto é, ao continuar morando no país. Nesse sentido, o redator do Censor denuncia 

frequentemente as violências que julgava serem praticadas contra os “portugueses”, acusando 

também os escritos do Argos de incitarem a contenda entre os diferentes “partidos” políticos. 

Assim, se observa que os dois periódicos são o principal canal de debate sobre as noções de 

 
8 “Brasileiro nato” era a forma como Odorico Mendes denominava aqueles que nasceram no Brasil e nutriam 

simpatia pela Independência e pelo Império, como ele próprio se definia. Em muitos momentos chamava 

pejorativamente os ditos “portugueses” da província como “brasileiros adotivos”, como forma de marcar as 

diferenças. É possível perceber que, para Odorico, a noção de “brasileiro” era bem mais restrita que a prevista pelo 

artigo 5 da Constituição de 1824. 
9 Essa forma de se referir aos portugueses fazia referência as medidas utilizadas pelo comercio varejista de panos, 

como explica Marcelo Cheche Galves (2015, p. 367). Segundo o autor, Odorico buscava referir-se a estes 

portugueses através de expressões que aludiam as suas atividades econômicas, com o intuito de deprecia-los, e o 

comércio de panos era atividade de muitos desses negociantes. (GALVES, 2015, p. 367) 
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cidadania e direitos constitucionais no período de 1825, como sugere Roni de Araújo (2018, p. 

132-133).  

Nesse mesmo ano, em agosto, foi firmado o Tratado de Paz e Aliança entre Brasil e 

Portugal, que reconhecia a Independência da antiga colônia. O documento atenta para a 

problemática dos sequestros de bens, ocorridos durante as guerras pela a adesão, e define que 

todas as propriedades de bens de raiz ou móveis sequestradas, bem como as embarcações e 

cargas apresadas dos súditos do Brasil ou de Portugal deveriam ser restituídas ou indenizadas. 

A Comissão Mista Brasil-Portugal10 deveria receber, dentro do prazo de um ano a partir do 

início de seu funcionamento, reclamações de restituição ou indenização de propriedades de bens 

de raiz ou móveis, embarcações ou cargas, sequestradas ou confiscadas no período da 

Independência e avaliar se os processos protocolados eram legítimos.  

Foram protocoladas junto a Comissão Mista 122 reclamações referentes ao Maranhão 

(PEREIRA, 2009). Dentre estas, 32 delas envolvem comerciantes vinculados ao Corpo de 

Comércio, que aparecem como reclamantes ou correspondentes 11 . Ao total, constam nos 

processos os nomes de 18 influentes capitalistas da província no momento anterior a adesão, 

compreendendo figuras como Antônio José Meirelles, Antônio José Gomes, José Rodrigues 

Roxo, Manoel Domingues Dias, entre outros. Estes números são significativos e revelam a 

dimensão do conflito ocorrido pela adesão ao Império, e demonstram os prejuízos sofridos por 

aqueles que, de alguma forma, apresentaram resistência à “Causa brasileira”, como é o caso de 

muitos desses negociantes. 

Como foi dito anteriormente, nessa pesquisa analisei de que forma os comerciantes 

vinculados ao Corpo de Comércio do Maranhão, que estavam muito ligados a administração 

anterior a adesão e reclamaram perdas ocasionadas pelas guerras de independência, participam 

da dinâmica provincial no período de 1825. Através dos jornais Argos da Lei e O Censor, 

preocupei-me em inferir a maneira e o porquê esses indivíduos aparecem no debate político do 

momento, e quais as relações políticas e mercantis que estabelecem na nova conjuntura. O 

quadro abaixo contém a relação desses negociantes, reclamantes para a Comissão Mista, dentro 

dos jornais.  

 
10 A Comissão foi estabelecida na cidade do Rio de Janeiro e iniciou seus trabalhos em 8 de outubro de 1827, 

recebendo as reclamações até a mesma data do ano seguinte. Em dezembro de 1830, ela deu uma pausa em seus 

trabalhos por conta de problemas relacionados a sucessão do trono português, mas retornou em 1834. Encerrou os 

seus trabalhos em 1842, mas muitas reclamações protocoladas acabaram ficando sem julgamento. 
11 Correspondente é aquele indivíduo que mantém correspondência comercial ativa com algum negociante, sendo 

representante de seus negócios em uma determinada região. Muitos dos grandes negociantes da província 

mantinham relações de correspondência entre si. 



VI Simpósio de História do Maranhão Oitocentista / VI Simpósio Internacional de História Contemporânea: 200 

anos de regulamentação da imprensa no mundo luso-brasileiro. 

ISSN: 2236-9228 / 2357741-X 

131 

 

Quadro 1. Reclamantes do Corpo de Comércio do Maranhão no Argos da Lei e no 

Censor 

Reclamantes Periódico e edição 

Antonio José Meirelles Argos da Lei – n. 14; n. 16; n. 30; n. 38 

Censor – n. 2 

Antonio José Gomes Argos da Lei – n. 36; n. 38; n. 43 

Filipe José Das Neves Censor – n. 11 

José Rodrigues Roxo Argos da Lei – n. 33 

Manoel Antonio De Carvalho Oliveira Argos da Lei – n. 38 

Manoel Domingues Dias Censor – n. 2 

Manuel Lopes Da Costa Argos da Lei – n. 36 

Miguel Tavares Argos da Lei – n. 38 

 

Essas figuras aparecem ainda em número sutil. Foi possível encontrar, no Argos da Lei, 

apenas seis desses comerciantes, e no Censor, faz-se referência a apenas três deles ao longo das 

11 edições12 analisadas. Apesar de parecer acanhada, a presença desses negociantes nos dois 

periódicos pode revelar o início de um gradual processo de reintegração desses “portugueses”, 

que ocorre ao longo do ano de 1825, e se consolida a partir de 1826, com o governo de Pedro 

José da Costa Barros. Também demonstra a permanência dos debates por cidadania, 

envolvendo as noções de “portugueses” e “brasileiros” que persiste por muitos anos após a 

adesão. Em relação ao Argos da Lei, os seis membros do Corpo de Comércio aparecem neste 

espaço devido a manifestações políticas, em geral na forma de subscrições, e relações 

comerciais, possíveis de serem verificadas pelos registros do porto de São Luís expostos ao fim 

de cada edição.  

A participação em listas de subscrições, entre outros formatos, caracteriza-se como um 

espaço de atuação política que estes importantes comerciantes utilizaram. Em maio de 1825, 

Odorico veicula uma relação de pessoas que se comprometeram a contribuir mensalmente para 

o aumento da Esquadra Imperial. Antônio José Meirelles, Antônio José Gomes, Miguel Tavares 

e Manoel Antônio de Carvalho Oliveira são alguns nomes de destaque dentre as assinaturas.  

Manoel Lopes da Costa, apesar de não aparecer como signatário na lista, foi um dos 

agentes encarregados no estabelecimento da subscrição. Antônio José Gomes, comerciante 

considerado como “português nocivo”, não apenas assinou a relação, mas também foi um dos 

 
12 O Censor conta com 24 edições, mas para os limites desse trabalho, ative-me apenas as 11 primeiras, que foram 

publicadas ao longo de 1825 e no início de 1826. 
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arrecadadores encarregados.  As assinaturas se constituem como forma de se filiar a uma ideia, 

ou prestar apoio a determinados projetos e ações políticas. Desse modo, esses comerciantes, 

considerados “portugueses”, demonstram contribuir para o crescimento do novo Estado, 

tentando se inserir na nova conjuntura política.  

Através do jornal também é possível inferir as relações comerciais existentes naquele 

momento dentro da província, através de entrada e saída de embarcações do porto de São Luís. 

Antônio José Gomes e José Rodrigues Roxo são dois negociantes que se destacam, mantendo 

relações comerciais nesse momento. No n. 33, registros do porto dessa edição anunciam a 

chegada do brigue inglês Jane vindo do porto de Londres em lastro consignado a Roxo, o que 

revela as relações que este mantinha com as praças inglesas. Ao observar a trajetória dos 

comerciantes que se estabeleceram na praça de São Luís desde o início do século XIX, é 

possível perceber que estes constituíram relações comerciais que operavam ao redor do 

Atlântico e se caracterizavam em verdadeiras redes de comércio, que não se restringiam ao 

cenário local e nem eram subordinadas a Portugal (CUTRIM, 2018).  

Também se verifica, no n. 43, a participação de Antônio José Gomes nas dinâmicas 

mercantis da província, com a chegada da sumaca brasileira Espadarte, trazendo gêneros como 

algodão, carne e couros consignados ao comerciante, vindos do porto de Parnaíba. Sabe-se que 

o Maranhão se insere nas intensas transações comerciais estabelecidas entre os principais portos 

coloniais, com grande parte dos negociantes enviando ou recebendo embarcações ligadas ao 

comercio de cabotagem, bem como faz parte de relações com o mercado externo, 

principalmente com praças inglesas e portuguesas, atuando na exportação e importação de 

alguns gêneros no comercio do Atlântico (CUTRIM, 2018). 

Para o primeiro semestre de 1825, período de circulação do Argos, foram encontrados 

poucos registros de viagens comerciais no jornal envolvendo nominalmente os negociantes do 

Corpo de Comércio ligados aos confiscos de bens, atentando para o fato de que a instabilidade 

daquele contexto de reorganização de forças políticas ocasionado pela ruptura da antiga ordem 

também se refletia nas dinâmicas mercantis. Apesar do pouco aparecimento desses negociantes 

nos registros do Porto, a movimentação portuária permite compreender a situação econômica 

estabelecida para o período de 1825, tanto no mercado interno quanto no externo.  

Através do jornal, é possível perceber a participação do Maranhão em uma ativa 

movimentação comercial entre províncias, que envolve principalmente a Bahia, Rio de Janeiro, 

Pernambuco, Pará e, em menor número, Ceará e Parnaíba. Esse mercado envolvia 

primordialmente gêneros do país, além de ser possível identificar cargas de vinho, carnes, 
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aguardente e farinha, por exemplo. Em relação ao mercado externo, é possível perceber relações 

com praças localizadas na América do Norte, sobretudo com Nova York, Boston e Salém, na 

costa leste dos Estados Unidos, e um intenso comércio com a Inglaterra, principalmente através 

de Liverpool e, em menor escala, Londres. Também ocorrem menções a transações mercantis 

com Lisboa e Porto, em Portugal.  

Em relação ao Censor, verifica-se referências apenas a três dos dezoito negociantes 

vinculados ao Corpo de Comércio que reclamariam, a partir de 1827, prejuízos a Comissão 

Mista em decorrência das guerras de Independência. Estes personagens aparecem, de forma 

geral, ligados as discussões em torno dos direitos de “beneméritos portugueses”, sempre 

ressaltando a contribuição que estes personagens podem trazer para o sossego e 

desenvolvimento do Maranhão. Em um contexto anterior a Independência, em que o clima de 

disputas ainda era presente na cena política, Garcia de Abranches inicia seu periódico com o 

intuito de participar desse debate, defendendo as garantias constitucionais que os “brasileiros 

nascidos em Portugal” deveriam possuir na nova ordem, como o acesso a cargos públicos. 

Desde os primeiros números do Argos da Lei, Odorico Mendes inicia uma discussão 

ligada a participação de brasileiros naturalizados nas guardas cívicas. Ele se opõe a presença 

desses indivíduos, que ele define como “portugueses”, alegando que muitos “brancos da Europa 

são tão vis e baixos, como esses mulatos que andaram a espancar, a roubar e a matar pelas ruas 

da cidade.” (Argos da Lei, n. 1, 07/01/1825, p. 3).  Por conspirarem constantemente contra os 

filhos do Brasil, não mereciam ocupar funções ligadas a segurança pública.  

Abranches aproveita o n. 2 do Censor para se contrapor a esta restrição exaltando todas 

as obras e benefícios realizados pelos “portugueses” na cidade. Logo em seguida, cita uma série 

de “portugueses” responsáveis por estas grandiosas obras e construções que embelezavam e 

enobreciam São Luís, entre eles estavam dois dos comerciantes do Corpo de Comércio. Antônio 

José Meirelles e Manoel Domingues Dias eram ambos donos de propriedades, localizadas 

respectivamente na Praia Grande e no Largo do Palácio, que Abranches julgou serem de “bom 

gosto” e “construídas com segurança” (Censor, n. 2, 05/02/1825, p. 30). 

Eu tenho observado com mais circunspecção, que esses de vara e côvado que 

vocês me fizeram escandaliza-los, são os que tem dado um tom brilhante a 

esta cidade, que noutro tempo parecia uma aldeia de Kamecrãs. Eu fiquei 

pasmado quando aqui cheguei há poucos meses vindo de Coimbra [...] vendo 

tantos edifícios belos, e muitos que se vão fazendo, que tornaram esta cidade 

tão formosa. (Censor, n. 2, 05/02/1825, p. 27). 

Para contrapor a imagem de atraso, violência e caos atribuída aos “portugueses” por 

Odorico em sua folha, Garcia de Abranches expunha as obras realizadas por eles e argumentava 
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que estes negociantes eram uma classe nobre e relevante para o crescimento e beleza da cidade. 

Sem a presença destes, a província continuaria no “barbarismo”, afastando-se cada vez mais da 

“civilização” que os comerciantes teriam trazido para a região. Por meio do Censor, Abranches 

buscava promover na Opinião Pública a simpatia e o respeito pelos naturalizados, tendo em 

mente o poder deste Tribunal (Censor, n. 3) desde o início de sua carreira como redator. Dessa 

forma, ele reivindicava os direitos que considerava possuir.  

Roni César Araújo (2018) aponta para duas culturas políticas distintas nesse momento. 

Enquanto Odorico, por meio do Argos, associava-se a uma cultura política que falava de um 

passado funesto, de grandes humilhações sofridas pelos filhos do Brasil nas mãos de 

portugueses, que deveriam estar totalmente desvinculados com o novo tempo no Maranhão, 

Abranches recorria a ideia de um passado glorioso e de paz, promovido por meio da união entre 

os nascidos em Portugal e no Brasil. 

O redator também projetava para o futuro a ideia de concórdia entre brasileiros nativos 

e naturalizados, alegando que apenas através dessa união é que se pode consolidar a 

independência e formar uma nação forte. Com a chegada de Pedro José da Costa Barros13 na 

presidência da província, a partir de agosto de 1825, Garcia de Abranches define que se houve 

um tempo de caos e desordens de todo o tipo, esse tempo havia ficado para trás com a 

administração de Miguel Bruce14, Manuel Telles da Sylva Lobo15 e almirante Cochrane16, 

figuras ligadas a administração entre os fins de 1823 e início de 1825. Agora, a província 

vivenciava um novo tempo, de tranquilidade e de garantias constitucionais, em um contexto de 

retorno de muitas dessas figuras, consideradas como “portugueses”, a vida pública, como é o 

caso de Filipe José das Neves, que reclamou prejuízos a Comissão Mista.  

Durante os números 10 e 11 do periódico (ambos de fevereiro de 1826), o redator 

denuncia um estado de calamidade e revolta vivenciado pelo Piauí, em que ocorriam constantes 

e intensas perseguições contra “portugueses” defensores da “concórdia”. Diante disso, o Censor 

demarca muito bem a postura do Maranhão, agora governado por Pedro José da Costa Barros, 

 
13  Nascido no Ceará, Costa Barros chega no Maranhão em 5 de fevereiro de 1825, recém-nomeado pelo imperador 

para a presidência da província, tendo em vista a deposição de Miguel Bruce. Foi impedido de tomar posse do 

cargo pelo almirante Cochrane, que o acusou de ser partidário da “facção portuguesa”, e por isso só conseguiu 

assumir o cargo em agosto de 1825. A sua posse foi motivo de grande disputa entre os periódicos Argos da Lei e 

O Censor. 
14 Foi o presidente de província após a adesão do Maranhão, permanecendo até novembro de 1824, deposto por 

Cochrane. Sua administração foi reconhecida como um momento de grande instabilidade política. 
15 Nomeado por Cochrane como presidente interino após a deposição de Miguel Bruce, era secretário do governo. 

Chegou ao Maranhão em julho de 1824, vindo da Corte (GALVES, 2015, p. 322). 
16 Foi um oficial naval britânico contratado por D. Pedro que desempenhou um papel central para a incorporação 

do Maranhão ao Império do Brasil, em julho/agosto de 1823. Um resumo de sua atuação pode ser consultado em 

Roni César Andrade de Araújo (2018), especialmente no capítulo 1.  
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que conta com grandes “cidadãos brasileiros” que irão proteger a província dos monstros 

republicanos e corruptos saqueadores (O Censor, n. 10, 25/02/1826) que querem trazer a 

discórdia e a anarquia para o Norte. 

Garcia de Abranches aponta para Filipe José das Neves, reclamante que faz parte do 

Corpo de Comércio do Maranhão, como um dos grandes cidadãos capazes de proteger as 

províncias limítrofes da ameaça antilusitana do Piauí, fazendo frente a essas forças na região 

de Tutóia. Não é possível saber através dessa edição mais detalhes sobre a influência exercida 

por ele naquela região em 1826, mas fica evidente que este “português” consegue adquirir 

algum tipo de prestígio nesse ano, momento em que Costa Barros já está no poder.  

Nesse sentido, nota-se que, enquanto nos primeiros anos após a adesão os principais 

portugueses, dentre eles os membros do Corpo de Comércio do Maranhão, são alvos de 

confiscos de bens e expulsões – como é o caso das Medidas Gerais decretadas por Bruce em 

abril de 1824 – em 1825 alguns deles começam gradualmente a retomar postos de influência. 

Segundo Marcelo Galves, “entre outubro e dezembro de 1825, pelo menos sete ‘portugueses’, 

demitidos em 1823, sob a acusação de ‘inimigos da Independência’, voltaram aos seus cargos” 

(2011, p. 109). No ano seguinte, esse processo se consolida, de forma que é possível observar 

vários desses “portugueses”, considerados nocivos em 1823, em eventos públicos, como é o 

caso da organização grande festejo ocorrido entre outubro e dezembro de 1826 na província, 

em função da “aclamação” do imperador. Apesar dessa aparente concórdia e ordem, como é 

retratado pelo Censor, o debate entre “brasileiros” e “portugueses” ainda vai persistir por muitos 

anos, embora o Argos da Lei tenha finalizado suas atividades em julho de 1825.   

 

Considerações finais 

O processo de adesão ao Império possibilitou a reconfiguração do poder político no 

Maranhão, ocasionando grandes tensões econômicas e sociais na província, e dentro desse 

cenário de transição, delinearam-se disputas pelo espaço público que mobilizavam noções de 

“brasileiros” e “portugueses”, construídas politicamente. As guerras de Independência geraram 

grandes prejuízos para aqueles em que recaia a reputação de “ser português”. Nesse sentido, 

observa-se que os indivíduos vinculados a antiga administração, e que de alguma forma se 

apresentaram desfavoráveis a ruptura política entre Brasil e Portugal, se afastaram da 

administração provincial e perderam postos de influência econômica ou política.  

As disputas entre os grupos políticos da província, envolvendo noções de cidadania, são 

possíveis de serem percebidas pela imprensa maranhense do início do século XIX. A partir de 
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janeiro de 1825, a interlocução mantida entre Argos da Lei e o Censor, refletia preocupações 

políticas substanciais da província, sobretudo o debate sobre o lugar que cada um daqueles 

grupos ocuparia na nova ordem que se formava. O Argos da Lei, redigido por Manoel Odorico 

Mendes, pautando-se na defesa da “Causa do Brasil”, propagava um novo momento de 

liberdade para a província, desprendido de todas as crueldades e humilhações que teriam sido 

promovidas pelos “portugueses” e pela antiga metrópole, enquanto o Censor, buscando 

integrar-se no atual sistema, lembrava-se do passado sob a ótica da paz e das benesses 

promovidas por “portugueses” e idealizava um futuro de concórdia entre os “brasileiros de 

Portugal e do Brasil”, único elemento capaz de garantir desenvolvimento da província.  

Através dos jornais é possível inferir a participação de importantes negociantes 

pertencentes ao Corpo de Comércio que, com a adesão, sofrem grandes prejuízos e reclamam, 

a partir de 1827, a Comissão Mista Brasil-Portugal a restituição ou indenização dessas perdas. 

Em geral, esses negociantes aparecem em pequeno número nas páginas dos jornais Argos da 

Lei e O Censor, devido principalmente ao afastamento que mantiveram administração até então, 

mas essa situação dá sinais de mudança, de forma que é possível perceber uma retomada gradual 

da influência política e econômica desses “portugueses” ao longo do ano de 1825, que se 

completa em 1826 no governo de Pedro José da Costa Barros. Também é possível perceber que, 

em todo esse momento, persistem as disputas envolvendo o acesso ao espaço público e as 

garantias constitucionais pelos diferentes grupos políticos, questão que não cessa mesmo após 

a reintegração dos “portugueses”. 
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RELAÇÕES INTERAMERICANAS E GUERRA FRIA NO JORNAL DO 

POVO (1950 - 1964) 
Karina Viana de Freitas 

 

Introdução 

Após a Segunda Guerra Mundial o mundo apresenta-se voltado a dois sistemas políticos 

e econômicos que divergem entre si e são liderados pelos principais países vencedores do 

conflito: Estados Unidos e União soviética. Tal fato, conforme aponta Luís Fernando Ayerbe 

(2002) promove grande tensão no cenário mundial pela grande dimensão bélica disposta por 

ambos os países, nesse sentido, a disputa pela hegemonia iria se dispensar em áreas de 

influências em vários pontos estratégicos do globo, entre eles, aos demais países pertencentes 

ao continente americano, a América Latina. 

A relação entre os Estados Unidos e a América Latina sempre dispôs de um grau de 

superioridade e remota a tempo anterior ao conflito denominando historicamente como Guerra 

Fria. Sobre isso a historiadora Maria Ligia Prado (2000) delega que por muito tempo “(..) o 

termo América Latina assumiu um significado implícito de diferença opositora em relação ao 

grande irmão do Norte”. (PRADO, 2000, p.302). 

No entanto, em contexto de Guerra fria temos uma ressignificação desse termo, 

conforme aponta Maria Regina Lima (2013) em virtude dos planos globais e regionais 

estadunidenses que foram reforçados pelas contribuições da Comissão Econômica para a 

América Latina (Cepal)1 que permitiu a compreensão desse espaço como de uma comunidade 

com uma cultura latina ampla e com dinâmicas econômicas próprias e acrescentou o Brasil 

como parte integrante do Hemisfério Ocidental2.  

A política externa dos Estados Unidos aos países latinos americanos inicia-se em 1823 

com a Doutrina Monroe dirigida pelo presidente James Monroe com o objetivo de conter 

qualquer ação imperialista europeia no continente americano. Nos anos finais do século XIX 

essa política teve um novo proposito que consiste no interesse na crescente produção industrial 

do continente. Nos anos de 1889 e 1890 ocorre a tentativa de fundação de um sistema Pan-

 
 Aluna de graduação do curso de História da UEMA, membro do Núcleo de História das América – NEHA. 

Bolsista PIBIC/UEMA. 
1 A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe ou Comissão Económica para a América Latina e 

Caraíbas foi criada em 1948 pelo Conselho Econômico e Social das Nações. 
2 Segundo Maria Regina Lima (2013) refere-se aos países que fazem parte da América do Norte, América Central, 

Caribe e América do Sul.  
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Americano que deveria construir uma união aduaneira e o estabelecimento de um sistema de 

arbitragem obrigatório para os conflitos do hemisfério segundo Ayerbe (2002). 

No governo de Theodore Roosevelt a política para a América Latina ficou conhecida 

com Big Stick e promoveu várias intervenções sobre a América Central e o Caribe. Ayerbe 

(2002) ainda pontua que no começo do século XX os Estados Unidos apareciam no cenário 

mundial como potência econômica com objetivos intervencionistas claros para o continente 

americano. A política de Boa Vizinhança que foi desenvolvida na gestão do republicano Herbert 

Hoover retornava princípios que em teoria eram dispostos sobre o continente no Pan – 

Americanismo como o de cooperação e harmonia no hemisfério.  

Ademais, é válido discorrer que com o advento da Segunda Guerra Mundial a política 

de Boa Vizinhança ganha um novo momento. Os Estados Unidos com o objetivo de conter o 

antiamericanismo buscaram formas de se aproximar dos países vizinhos de um modo mais 

amistoso.  

O combate do antiamericanismo, que era presente em alguns países do hemisfério, levou 

em conta alguns mecanismos como o rádio e o cinema, segundo Antônio Tota (2000) foi uma 

estratégia de promover um intercâmbio cultural no meio interamericano. Nesse período foi 

criado uma agência de notícias comandada por Nelson Rockefeller que buscava divulgar uma 

imagem positiva dos Estados Unidos perante a América latina e vice versa, embora, conforme 

ressalta o autor de forma estereotipada e repleta de preconceitos sobre a figura latina. 

Ao final da Segunda Guerra o contexto político e social da América Latina estava sujeito 

a mudanças, os grupos socioeconômicos e políticos dominantes buscaram conter as forças 

populares, a militância sindical e o crescimento da esquerda. A economia latino-americana 

estava ligada a Washigton e o alinhamento aos Estados Unidos foi conforme aponta Leslie Betel 

e Ian Roxborough (1996) uma estratégia de:  

A fim de atrair capitais privados norte-americanos para o setor 

manufatureiro, a América Latina precisava oferecer não apenas uma 

legislação favorável e um mercado interno protegido, mas também 

estabilidade política e um ambiente livre de conflitos trabalhistas e agitações 

comunistas (BETEL & ROXBOROUGH, 1996, p. 310). 

Bom, durante todo o período de Guerra Fria, os Estados Unidos realizaram várias ações 

nos países latinos americanos, como na Guatemala, Cuba, Chile, Brasil, Bolívia, entre outros. 

Desse modo, o estudo do período é de suma relevância para compreender os impactos sociais 

e a resistência a cultura e ao poder norte-americano. Ayerbe destaca que:  

A história contemporânea da América Latina é rica em experiencias políticas 

centradas no questionamento da dependência externa, do 

subdesenvolvimento e da distribuição desigual da riqueza: O socialismo pela 
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via insurrecional em Cuba e pela via eleitoral no Chile com Salvador Allende, 

o nacionalismo revolucionário na Bolívia em 1952 e no Peru em 1968, e o 

projeto Sandinista na Nicarágua, buscando combinar a economia mista com 

pluralismo político, são bons exemplos (AYERBE, 2002, p. 09).  

O estudo das relações interamericanas, portanto, segundo Cecilia Azevedo (2011) é um 

campo de possibilidades, no qual a diminuição das distâncias produz reflexões sobre a 

alteridade, integração, identidade etc.  

 

Metodologia  

O presente trabalho utiliza como fonte primária o Jornal do Povo, um periódico ligado 

a um grupo heterógeno de políticos e intelectuais que se reuniram para enfrentar a esfera política 

que dominava a região.  

A análise da materialidade e do conteúdo do jornal será respaldada pelo tratamento da 

imprensa como fonte de pesquisa histórica que se estabeleceu a partir da ruptura epistemológica 

da Escola dos Annales no ano de 1930. 

A historiadora Maria Helena Capelato (2015) aponta que durante muito tempo o jornal 

foi tido como uma fonte de pesquisa suspeita. Tal fato, decorre de uma concepção positivista 

histórica que exigia objetividade na leitura das fontes com o propósito de se chegar a uma 

verdade absoluta dos fatos. 

Proveniente de revisões teóricas e metodológicas ocorridas, sobretudo na década de 70, 

as áreas das humanidades passaram por mudanças historiográficas relacionadas a colocação de 

novos objetos, problemas e abordagens. Desse modo, diante dessa nova concepção de fonte, a 

imprensa deixou de ser colocada como suspeita. Capelato (2015) afirmar que: 

A análise do jornal como fonte e objeto pressupõe uma avaliação crítica desse 

documento, o que implica sua desconstrução. Nesse processo, devem-se 

considerar as circunstâncias históricas em que a análise foi produzida, os 

interesses em jogo e os artifícios utilizados pelos seus produtores (Idem, 2015, 

p. 115). 

A história da imprensa é de fato impressionante através dela podemos ter acesso aos 

elementos que integram o cotidiano das sociedades. Capelato (2015) indica que a história da 

imprensa surgiu na Europa no século XVIII e se destacou como veiculadora de ideias de setores 

da sociedade que estavam inconformados com o Antigo Regime. A situação se altera no início 

do século XIX, pois iniciou-se a fase comercial, na qual os jornais passaram a ser entendidos 

como uma empresa.  
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“A expressão “grande imprensa” foi cunhada nesse contexto de formação das empresas 

jornalísticas que surgiram na Europa, na segunda metade do século XVIII e, no Brasil, a partir 

da segunda metade do XIX”.  (Idem, 2015, p. 117). 

A modernização da imprensa delegou questões importantes, Capelato (2015) situa que 

se passou a produzir uma mercadoria especifica que é a mercadora política: 

Essa dupla identidade (comercial e política) acabou permitindo que a 

“grande imprensa”, instituição pública, continuasse interferindo na política 

em nome da “opinião pública” e, na condição de instituição privada, atuasse 

como empresa comercial geradora de lucro. Essa dupla inserção permitiu que 

os donos de jornais justificassem suas opiniões e intervenções políticas como 

representativas da “opinião pública” (Idem, 2015, p. 122).  

Para mais, a historiadora citando o jornalista Samuel Wainer discute que a importância 

da política no Brasil era quase monopolista, pois liderava e comandava os movimentos políticos 

de maior significação no país como por exemplo o processo de independência e a queda de 

Getúlio Vargas.  

Desse modo, a autora já citada indica que para a realização de análise dos jornais são 

necessários indagações como quem são os seus proprietários, a quem ele se dirige, quais 

recursos ele dispõe. Torna-se necessário compreender esses mecanismos para poder entender 

as pretensões que as publicações querem comunicar.  

 

Relações interamericanas e Guerra Fria no Jornal do Povo 

O tema do presente trabalho está inserido em uma pesquisa de iniciação cientifica 

financiada pela Universidade Estadual do Maranhão, no momento está em fase de levantamento 

bibliográfico, seleção e digitalização das notícias. O recorte temporal disposto corresponde ao 

período de circulação do periódico no Maranhão que se situa entre os anos de 1950 a 1964. 

Antes de enunciamos alguns fatos que já foram vistos no levantamento é necessário discorrer 

um breve histórico sobre o veículo de impressa e sobre o papel que o seu diretor José Guimaraes 

Neiva Moreira teve para a sociedade maranhense.  

José Guimarães Neiva Moreira, nasceu na cidade de Nova Iorque em 10 de outubro de 

1917, em meio a uma vida difícil após a morte de seu pai Antônio Neiva Moreira, precisou 

trabalhar ainda na fase inicial de sua vida para ajuda sua mãe. Segundo o jornalista Sebastião 

Nery na obra “Neiva Moreira semeador de rebeldias” temos que aos 15 anos ele já dirigia o 

jornal “A Luz” em Floriano no Piauí, em 1942 quando estava no Rio de Janeiro atuava no 

periódico “O Jornal” e o “Cruzeiro”. No ano de 1950 funda na cidade de São Luís o “Jornal 

do Povo” que simboliza uma frente de resistência ao Vitorinismo e elege-se deputado estadual. 
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Em abril de 1950 o Jornal do Povo era inaugurado e, adotando uma linha 

editorial forte e contundente, especialmente contra o senador Vitorino Freire, 

cresceu junto à opinião pública, tornando-se o alvo predileto dos vitorinistas. 

Pela veemência de seus artigos e de suas matérias, em pouco tempo o Jornal 

do Povo conquistava recordes de vendagem, transformava o PSP no maior 

partido oposicionista, dava popularidade a Adhemar de Barros em São Luís 

e fazia de Neiva Moreira o símbolo de resistência aos governistas, sobretudo 

depois de sua prisão pela polícia militar, no episódio em que o deputado José 

Ribamar Viana Pereira, dissidente do PSD, alcançou a presidência da 

Assembleia legislativa. (BUZAR,1997, pág15)  

Um dos fundadores da Frente Parlamentar Nacionalista, Neiva Moreira foi cassado com 

o golpe militar de 64 e precisou se exilar primeiramente na embaixada da Bolívia e em seguida 

dirigiu-se ao Uruguai onde permaneceu por praticamente dez anos. Durante o seu período de 

exílio continuo lutando contra as ditaduras instaladas na América do Sul. 

Benedito Buzar (1997) ainda discorre que junto a Brizola e outras lideranças de esquerda 

exiladas em Montevidéu, o maranhense promoveu atividades conspiratórias com destaque para 

a guerrilha no sentido de derrubar pelas armas, a ditadura brasileira. Nos anos 70 sua 

permanência no Uruguai ficou comprometida em virtude da situação política do país, por conta 

disso precisou se deslocar para a Argentina onde passou a editar a revista “Terceiro Mundo”. 

Após um curto período e pela radicalização política, precisou muda-se para o Peru e logo em 

seguida na companhia de sua esposa foi para o México onde trabalhou nos jornais O Excelsior 

e El Dia. Após a Lei de Anistia de 28 de agosto de 1979 retorna à pátria. 

Ao longo do exilio, Neiva Moreira, mercê de sua competência profissional, 

que o ajudou a ganhar respeito na imprensa latino-americana, viajou pelo 

mundo na condição de expert em política internacional. Esteve na África, no 

Oriente Médio e na Europa, cobrindo acontecimentos e eventos da maior 

significação para a libertação dos povos do Terceiro Mundo. (BUZAR1997, 

p. 21). 

Segundo Buzar (1997) após o retorno do exilio filiou-se ao Partido Democrático 

Trabalhista, liderado por Leonel Brizola e alinhou-se ao Jackson Lago na organização do 

diretório regional do PDT pelo qual concorreu o pleito na Câmara Federal no ano de 1982, 

entretanto não conseguiu se eleger. Ademais, nos anos em que Jackson Lago concorreu à 

prefeitura de São Luís, Neiva Moreira teve relevante destaque contribuindo para que o PDT se 

torne uma alternativa de poder no Maranhão. 

No dia 10 de maio de 2012 faleceu o jornalista, deixando a sociedade maranhense um 

grande exemplo de luta e resistência. Sua morte foi salientada por importantes nomes da política 

brasileira como a ex-presidente da república Dilma Rousseff. Segundo o jornalista Mauro 

Santayana (2017) a morte de Neiva Moreira reclama reflexões importantes sobre o jornalismo 

e a política, pois a imprensa nunca foi inocente os donos dos jornais e os jornalistas atuam de 
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acordo com os seus interesses e suas ideias e dentro desse contexto está implícita a questão 

fundamental do homem o poder. 

O Jornal do Povo segundo José Ribamar Junior Ferreira (2014) estava situado com as 

principais mudanças pelas quais passavam os veículos de informação dos principais centros 

urbanos do Brasil. Desse modo, dispôs de grande relevância na sociedade maranhense na 

medida que promoveu a circulação de informações que nortearam a formação de opiniões sobre 

os principais acontecimentos políticos, econômicos, culturais no seu período de circulação em 

âmbito local e nacional. 

O historiador Wagner Cabral Costa (2006) contempla que o matutino era ligado ao 

Partido Político Social (PSP) e contava inicialmente com o financiamento do governador 

Adhemar de Barros que buscava ampliar o seu eleitorado na capital para chegar à presidência 

da república. No ano de 1952 o controle acionário passa para a empresa gráfica Jornal do Povo 

S.A cujo a maioria das ações estavam em posse do jornalista Neiva Moreira. Sobre o 

posicionamento do jornal o historiador aponta que:  

(...) apesar de considerado “progressista” pela maior parte da historiografia 

(por conta das posições nacionalistas e pró- reformas de base adotadas antes 

do golpe de 1964), na década de 1950, o Jornal do Povo compartilhava com 

toda imprensa local, bem como o clero, uma posição marcadamente 

anticomunista, fato evidenciado em inúmeros artigos que “denunciavam” e 

“combatiam” a sempre suposta “infiltração comunista” (COSTA, 2006, p. 

39). 

Em relação ao periódico Neiva Moreira (1989) aponta que o jornal foi além de um 

simples ataque a oposição, teve um caráter reformador na imprensa maranhense. “Substituiu 

aquele jornalismo literário, pretensamente analítico ou de fuxico doméstico, valorizando a 

reportagem e denúncia” (MOREIRA, 1989, p. 107). 

Os temas abordados no matutino estavam atrelados aos grandes temas nacionais: o 

petróleo, os minerais, a política externa independente, a reforma agrária, a organização sindical 

(Idem, 1989, p. 112). O golpe de 1964 foi decisivo para o fechamento do jornal, que 

anteriormente já estava sendo censurado. Sobre esse ponto o deputado afirmou que:  

“Era impossível que o velho e inconformado JP circulasse sob censura. Um 

dia o prédio do jornal incendiou-se. Ninguém sabe como, embora não fosse 

difícil imaginar a origem do fogo. É uma característica das ditaduras 

acreditar que as ideias se acabam quando são destruídos os meios e 

instrumentos que as veiculam” (Idem, 1989, p. 112). 

O jornalista aponta que durante as décadas de 60 e 70 a América latina esteve sobre 

grande pressão por parte dos Estados Unidos, em virtude de seus planos regionais de manter o 

continente americano alinhado sobre a sua perspectiva capitalista no período de Guerra Fria. 
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Neiva Moreira (1989) aponta que se fazia necessário em virtude dos métodos brutais impostos 

pela ditadura em vários países do continente como o Brasil, a tomada pela guerrilha.  

O Jornal do Povo em suas publicações enunciou diversos momentos de encontros em 

relação aos países que compõem o continente americano. Será disposto a seguir algumas 

considerações sobre os 8 iniciais anos do periódico, no qual já foi feito um levantamento de 

notícias dentro do eixo das relações interamericanas.  

Alguns acontecimentos norteiam o contexto de escrita e publicação dessas notícias, 

entre eles se situa a Guerra das Correias que ocorreu entre os anos de 1950 a 1953, em âmbito 

mundial o jornal divulgou várias notícias relacionadas a crueldade da guerra, as táticas de 

ambos os envolvidos e a chamada dos Estados Unidos para aos países do Hemisfério Ocidental 

em busca de ajuda para o combate. 

Sobre esse ponto o jornalista Celso Bastos um dos colaboradores do matutino, 

pronunciou-se em um artigo de opinião que foi publicado no dia 29 de junho 1951 3em relação 

ao posicionamento do Brasil sobre o conflito e a situação de instabilidade que vivia o povo 

brasileiro sobre esse ponto. Entre os interesses em jogo estavam parte da elite do Brasil que via 

nessa possibilidade uma tentativa de estreitamento de laços com os estadunidenses e o próprio 

Estados Unidos que não queriam perder a hegemonia do oceano pacífico.  

Existe dentro do periódico muitas notícias no eixo Brasil e Estados Unidos que em sua 

grande maioria estão situados em propósitos econômicos e políticos. Uma das notícias que foi 

disponibilizada por uma agência de notícias do Rio de Janeiro no dia 29 de agosto de 19534, 

contempla a respeito de um acordo agrícola entre os países que buscava promover o 

desenvolvimento da agricultura no Brasil, para que ocorresse era necessário um intercâmbio 

entre ambos sobre elementos como conhecimentos, procedimentos técnicos, profissionais entre 

outros.  

Um evento de grande repercussão que foi abordado nas publicações é sobre a 

Conferência dos Chanceleres que ocorreu no ano de 1951, essa reunião ocorreu em Washington 

e buscou criar uma força armada interamericana para intervir no conflito das Coreias. O 

matutino publicou notícias sobre o início e os desdobramentos desse encontro, entre eles sobre 

a participação do Brasil que no seu discurso diplomático se enquadrou como parte integrante 

da América Latina, abandonando aos discursos que eram provenientes desde o Império no qual 

os vizinhos hispânicos eram o “outro”. 

 
3 O Brasil ante o conflito coreano. Jornal do povo, 29.05.1951 p. 06. 
4 Acordo de cooperação agrícola entre o Brasil e os Estados Unidos. Jornal do Povo, São Luís, 29.08.1953, p. 04. 
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Bom, outras notícias que já foram vislumbradas são sobre a Intervenção dos Estados 

Unidos na Guatemala, Ayerbe (2002) pontua que a Operação Êxito que era organizada e 

dirigida pela Agência Central de Inteligência (CIA) buscou a derrubada do governo de Jacobo 

Arbenz 5 sobre o argumento de que ele tinha intenções comunistas e poderia ser uma 

interferência na tomada do Canal do Panamá.  

Uma das mais relevantes notícias dispostas no periódico é sobre um discurso proferido 

pelo deputado Neiva Moreira na câmara dos deputados e tem por título Esperança do povo 

maranhense numa mediação justa e honrosa do Brasil: Guatemala6, o jornalista se demostra 

contrário a saída do presidente eleito democratamente e pontua que a ditadura é uma espécie de 

primarismo político, associa a eleição de Jacobo Arbenz como uma revolução popular que 

buscava derrubar o imperialismo exercido pela companhia frutífera norte - americana. Ele pede 

um posicionamento da Chancelaria brasileira sobre o ocorrido e uma ajuda dos outros países 

do continente americano como forma de apoio.  

 

Considerações finais 

O estudo do tema no jornal se apresenta com assuntos diversos que poderão ser melhor 

trabalhados e analisados com o termino das digitalizações das mesmas. No entanto, já se pode 

considerar que o trabalho terá um abundante levantamento de assuntos que foram de grande 

impacto social no período de Guerra Fria. O jornal do povo, sendo assim é uma fonte histórica 

valiosa para o estudo da história da América Latina no século XX por proporcionar diversidade 

temática com abordagens significativas. 
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A REVOLUÇÃO CUBANA NO JORNAL DO POVO (1959-1964) 
Larissa Ferreira Ribeiro 

 

Introdução 

Para Neiva Moreira (1989), nas décadas de 60 e 70 do século XX, a conjuntura de muitos 

países latino-americanos sofrera com regimes militares em que os Estados Unidos apoiaram 

ditadores e regimes que defenderam seus interesses imperialistas na América Latina de 

forma aberta ou não, apoiando os golpes. Desse modo, para o autor a única alternativa seria 

uma guerrilha. Nesse sentido, o historiador Luis.F.Ayerbe(2004) ratifica que a Revolução 

Cubana deu-se no término do mandato de Eisenhower (1953-1961) em que medidas tomadas 

em relação a Guerra Fria agravaram-se principalmente em governos que poderiam ser 

influenciados pela União Soviética. 

Para mais, Ayerbe (2002) frisa que a América Latina contemporânea é repleta em 

experiências políticas sobre dependência externa, tendo uma ampla desigualdade de 

riqueza. Contudo, a historiadora Emilia Viotti da Costa (2004) ressalta que no século XX houve 

várias revoluções liberais em que eram influenciadas pelos atos revolucionários e pela 

União Soviética que ultrapassava fronteiras tanto na Europa quanto na América,assim 

havendo conflitos que marcaram o século XX. No início do mesmo século, o ciclo  das 

revoluções liberais parecia definitivamente encerrado. O processo revolucionário, agora 

estava sob inspiração de socialistas e comunistas, em que transcendia as fronteiras da 

Europa e da América para assumir caráter mais universal. 

Nesse sentido, o sociólogo Florestan Fernandes (2007) salienta que o início da 

Revolução Cubana teve intuito de solucionar no aspecto militar em que encerrou um regime 

social, econômico, libertando um espaço político para a classe trabalhadora e mais baixa.   A 

Revolução está relacionada ao aspecto histórico-social de Cuba em que a mesma já se 

encontrara madura e a figura de Fidel Castro fora imprescindível para ação revolucionária. 

Contudo, Fidel Castro teve uma sagacidade em aspectos da revolução, tendo artifícios que 

fez com que o movimento castrista fosse revolucionário sendo o pilar da guerrilha. 

Fernandes (2007) destaca que a Revolução Cubana rompeu principalmente no 

aspecto econômico, pois anteriormente, somente as classes mais altas se beneficiavam, 

enquanto as camadas mais baixas ficavam em extrema pobreza, desconstruindo a 

concepção de que o subdesenvolvimento dificultava atos revolucionários e deixando 

evidente que países latino-americanos podiam ser influenciados. Nas palavras do autor, 

“[...] A revolução Cubana encerrava uma época histórica, e que mais importante, abria a 
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época histórica nova, impregnada de nacionalismo libertário, de anti- imperialismo, de 

socialismo e de comunismo revolucionários[...].” (FERNANDES, 2007, p.337). 

Michael Löwy (2016) ressalta que a transição da Revolução Cubana para a 

revolução socialista fora afirmada em 1961 em um discurso feito por Fidel Castro após o enterro 

de vítimas do ataque de aviões advindos da Guatemala. O mesmo, em seu livro O marxismo 

na América Latina: uma antologia de 1909 até os dias atuais, disponibilizam discurso em 

que Fidel Castro afirmou: “Companheiros operários e camponeses, esta é a Revolução 

socialista e democrática dos humildes, com os humildes. É por esta revolução dos humildes, 

e pelos humildes e para os humildes, estamos dispostos a dar a vida”. (LOWI, 2006, p.288). 

 

Metodologia  

Tomou-se como fonte o Jornal do Povo que se encontra na Biblioteca Pública 

Benedito Leite no centro de São Luís. Entre agosto a dezembro de 2019 foi feito o 

levantamento das notícias referentes a Revolução Cubana, leitura e fichamentos de textos 

propostos pela orientadora. Em janeiro houve realização do relatório parcial com todo 

material levantado. Fevereiro a março foi feito a leitura de todas as notícias, fichamentos e 

analise. Para mais, utilizou-se como base obras das historiadoras Maria Helena Capelato e 

Simone S. Bezerril. 

Para historiadora Simone S. Bezerril (2016), a imprensa proporciona uma gama de 

fontes históricas que permitem compreender comportamentos sociais, manifestações 

ideológicas de uma determinada época e reorganização de acontecimentos culturais poisos 

periódicos têm o papel de registrar memórias. Para mais, é importante frisar que os 

jornalistas que selecionam as notícias publicadas orientam-se pela “ideologia política 

seguida pela empresa. Além dessa seleção, existe a angulação ou abordagem que é 

conferida a cada matéria.” (BEZERRIL, 2016, p,05) 

A historiografia alterou sua perspectiva sobre o uso da imprensa como fonte de 

pesquisa. Segundo Maria Helena Capelato (2015), havia bastante desconfiança no uso da 

imprensa como fonte, mas após as revisões teóricas da década de 1970 colocaram-se novos 

problemas, abordagens que resgataram a utilização de fontes para a pesquisa histórica. 

Antes, a rejeição da imprensa como fonte estava ligada a uma visão positivista em que os 

fatos deveriam ser retratados “tal qual como se passaram”, ou seja, uma história factual. 

(CAPELATO, 2015, p114) 



VI Simpósio de História do Maranhão Oitocentista / VI Simpósio Internacional de História Contemporânea: 200 

anos de regulamentação da imprensa no mundo luso-brasileiro. 

ISSN: 2236-9228 / 2357741-X 

150 

 

Capelato (2015) refere-se ao advento das reflexões dos historiadores franceses 

pertencentes à Escola dos Annales que, a partir de 1930, realizou uma crítica aos 

documentos oficiais, mas sem exclui-los ampliando assim seu significado. Foi após a 

terceira geração dessa corrente historiográfica que no Brasil passou-se a considerar e 

utilizar o jornal como fonte. 

Desse modo, Bezerril (2016) afirma que é necessário para um estudo do jornal como 

fonte conhecer as posições políticas de seus donos, linha editorial, o perfil dos 

patrocinadores e a que grupos políticos e econômicos estão relacionados. Por conseguinte, 

o mesmo possui linhas ideológicas que tem um papel preponderante na formação de 

concepções da sociedade. Como a mesma expõe: 

Podemos afirmar que ao jornalismo competem várias funções e ao seu estudo 

diversas abordagens, pois o jornal enquanto suporte de comunicação de 

massa pode ser entendido como espaço de representação social. Já o 

jornalismo, enquanto atividade ideológica, pode adquirir dimensões 

diferenciadas, dependendo do interesse político-econômico que se faz 

presente, podendo atuar como legitimador ou contestador de uma dada 

conjuntura. Desse modo, a notícia é, acima de tudo, um bem simbólico, e, 

como tal, repleto de significados. (BEZERRIL,2016, p.07) 

Capelato (2015) aponta como os jornais e meios de comunicação realizam papel 

parecido dos partidos políticos. É importante salientar que a mídia, especialmente os 

jornais impressos, estiveram presentes em fatos marcantes da história política do Brasil 

desde a Proclamação da República. A autora cita acontecimentos que de certa forma a 

imprensa impactou em decisões, como a candidatura de Fernando Collor de Mello e a 

vitória de Getúlio Vargas em 1951.Como também a “grande imprensa” apoiou o golpe de 

1964 sendo exaltada como “Revolução de 1964” e comparada com a “Revolução de 1932”. 

(CAPELATO, 2015, p.130). 

Desse modo, para fazer análise desse periódico é necessário levar em conta 

algumas considerações como Maria Helena Capelato (2015) aponta: 

“Grande imprensa” no campo da política, devem-se considerar, 

primeiramente, as concepções ideológicas de seus proprietários e dos 

jornalistas responsáveis pela parte redacional do periódico, além dos 

interesses políticos e econômicos aos quais estão vinculados. Esses elementos 

são imprescindíveis para uma leitura ampla e aprofundada do jornal. Mas ela 

também exige um conhecimento igualmente amplo e profundo do contexto 

histórico referente ao período escolhido para análise, a partir do qual se podem 

compreender as ideias expostas no periódico. (CAPELATO, 2015, p130). 

Bezerril (2016) ressalta que ao analisarmos um periódico é necessário observar que esse 

veículo de noticiais tem por trás um cunho político- ideológico influenciado pelo seu meio 

social e histórico. Ou seja, não há uma imparcialidade em relação as notícias onde é motivado 
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por aspectos externos (culturais, sociais, políticos, econômicos) e internos (questão de 

organização e de adequação à equipe que compõem a redação). 

Além de se constituírem em fontes riquíssimas para o pesquisador, os jornais 

também podem ser vislumbrados como agentes da própria história. É 

impossível não relacionarmos a história da imprensa no Brasil às 

transformações políticas e sociais verificadas no país do decorrer do 

tempo[...]. (BEZERRIL,2016, p.08). 

 
Em suma, como apontou Capelato (1988), para analisar a imprensa é necessário que 

haja uma comunicação com os indivíduos da época tornando a história mais viva. Nesse 

sentido, o historiador visa estudar essa fonte como agente da história. 

 

História e revisão bibliográfica inicial sobre a Revolução Cubana 

Na transição da colonização espanhola para o controle estadunidense, há um debate 

sobre o “processo de independência”. Houve intervenções militares externas constantes e 

tratados comerciais desequilibrados que revelavam uma pesada herança colonial em pleno 

século XX. Entre 1902 e 1958, o controle dos Estados Unidos sobre a economia cubana 

talvez tenha sido um dos casos mais inquestionáveis, do neocolonialismo da história latino-

americana (VASCONCELOS,2016, p.109.) 

No contexto da Revolução Cubana, a segunda passagem de Fulgêncio Batista pela 

presidência, se deu através de um golpe de Estado, em 1952, aliado dos Estados Unidos. Na 

primeira vez Batista lutou contra a ditadura de Machado que governou o país entre 1925 e 

1933, como também havia uma participação significativa do Partido Comunista no 

governo. Após o golpe de Batista, tanto as camadas burguesas como os proletários  qaos  

opuseram ao regime fortalecendo assim um nacionalismo que colaborou para a 

desintegração da ordem neocolonial. (AYERBE, 2004, p.28) 

      O cientista político Moniz Bandeira (2009) assinala que os opositores do regime 

de Batista sofriam diversos tipos de violências, sendo constante a tortura, castração de 

vítimas, incêndio de corpos, muitos sendo jogados no mar ou enterrados como indigentes para 

que não fossem identificados. Não obstante, Fidel Castro já percebera naquele contexto que 

a qualquer momento ocorreria um conflito com os Estados Unidos e buscou apoio de países 

latino-americano para que a revolução atingisse um caráter mais internacional. 

Contudo, o propósito de Castro de fomentar a luta armada contra as 

ditaduras remanescentes na região, alastrando a revolução a outros países, 

alarmou a administração norte-americana, ao perceber na sua política, que 

gerava um “estado de Guerra Fria” na América Central e no Caribe, grave 

ameaça à estabilidade da região, onde os Estados Unidos, além de enormes 
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interesses econômicos, possuíam concessões militares, tais como quartéis, 

bases áreas de treinamento, centros de pesquisa e estações para 

acompanhamento de foguetes, consideradas necessárias à defesa e segurança 

do Hemisfério.(MONIZ BANDEIRA, 2009,p. 204). 

Em 1953, Castro organizou uma frente revolucionária e tentou derrubar Batista 

onde o acontecimento ficou conhecido como assalto ao quartel-general de Moncada, na 

cidade de Santiago de Cuba. O movimento fracassou, Fidel Castro e seu irmão, Raul 

Castro, foram presos, em 1955. Pouco tempo depois, os irmãos Castro foram absolvidos e 

exilaram-se no México onde fundaram um grupo de guerrilheiros que chamaram de 

Movimento 26 de julho (M – 26/07), data do assalto ao quartel Moncada, indicando que 

pretendiam voltar à Cuba para tentar novamente derrubar Batista. 

Posteriormente, em 1956, partiram do exílio no México para Cuba com objetivo de 

tomar o poder, porém, vários guerrilheiros foram derrotados. De 1956 a 1958 houve várias 

tentativas de ataques em instalações militares de Cuba onde havia roubo de armas, 

incorporações de colaboradores. Segundo Moniz Bandeira (2009), após Fidel Castro 

derrotar o exército de Batista em 1958, se destacara em organizações favoráveis a guerrilha. 

Em junho de 1957, o grupo guerrilheiro se divide em três colunas, sob o 

comando de Fidel Castro, Raul Castro e Ernesto “Che” Guevara, 

nacionalidade argentina, que havia se incorporado ao grupo original que saiu 

do México na qualidade de médico, mas que, no decorrer das ações, tornou-se 

um dos combatentes mais destacados, obtendo a confiança do líder do 

movimento. (AYERBE, 2004, p.35). 

Em 31 de dezembro de 1958, houve uma batalha entre soldados de Batista e o grupo 

de guerrilheiros liderados por Fidel Castro que acabou vencendo. Ademais, em 1959, 

Fulgêncio Batista fugiu para a República Dominicana e o grupo de Castro marchou sobre a 

capital consolidando a vitória e dando início à Revolução Cubana. 

Fernandes (2007) aponta que além da Reforma Agrária, em 1959, outras medidas foram 

propostas como a nacionalização do capital estrangeiro e monopolização estatal do comércio 

exterior. Medidas que ocasionaram mais embates com os Estados Unidos já que o mesmo 

tinha um forte interesse nas companhias exploradoras da cana-de-açúcar. 

[..] a Lei de Reforma Agrária, tanto na política interna quanto nas relações 

exteriores de Cuba, constituiu o turning point a partir do qual o retorno não 

mais seria possível para o governo revolucionário de Fidel Castro. Che 

Guevara considerou que sua aplicação forneceria a base para a 

industrialização, diversificação do comércio exterior do país e elevação do 

nível de vida do povo, “para alcanzar este gran objetivo estratégico que es la 

liberación de la economia nacional” (MONIZ BANDEIRA,200,p.211). 

Além disso, Moniz Bandeira (2009) salienta que algumas medidas foram tomadas pelo 

governo cubano com intuito de nacionalizar todas as posses norte-americanas. A partir de 
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julho de 1960 começaram as nacionalizações de empresas como usinas de açúcar, refinarias 

de petróleo, companhias de energia elétrica, bancos e até aprovações de leis1 que tinham o 

propósito de permitir que o governo pudesse interferir em propriedades americanas que 

estavam em solo cubano. Todavia, o governo estadunidense reagiu em tais medidas em que 

removeu importantes usinas de açúcar do país e impediu exportações de produtos, deixando 

apenas mercadorias de subsistência para Cuba. 

Com efeito, a radical estatização da economia destruiu a presença dos 

Estados Unidos em Cuba e eliminou praticamente os suportes internos da 

contrarrevolução. E esta rápida transferência da propriedade privada para o 

controle do Estado arruinou o sistema capitalista e erodiu os mecanismos 

automáticos do mercado, com o que a lei da oferta e da demanda deixou de 

determinar, em parte, a produção e a distribuição de bens e serviços. 

(ibid.,p.251). 

Logo, Fernandes (2007) ressalta que a reforma agrária foi um ponto principal para os 

guerrilheiros que com sua aprovação em 17 de maio de 1959, desligava Cuba das relações 

neocoloniais, investindo cada vez mais em seu plano socioeconômico. Além disso, a 

questão agrícola foi o suporte do socialismo que consequentemente o governo teve que 

enfrentar tanto os aspectos econômicos como a característica socialista da revolução.  

[...] a lei de 17 de maio de 1959 deu a importância ao incentivo do 

desenvolvimento econômico (mediante a diferenciação e aumento da 

produção agrícola, a elevação do consumo através de aumento progressivo 

do nível de vida, o crescimento do mercado interno e a criação de indústrias) 

e a erradicação da miséria (mediante o combate ao latifúndio, a distribuição 

de terras, o aumento da oferta de trabalho, assistência econômica, técnica, 

educacional, sanitária etc.) [...]. (FERNANDES,2007, p.176). 

Na conjuntura da Guerra Fria e o mundo globalizado estava dividido entre 

capitalistas (controlados pelo EUA) e os comunistas (sob influência da URSS), potências que 

possuíam um poderio militar muito forte. Nesse contexto, em 1962 e com ampliação das 

relações entre Cuba e União Soviética no aspecto militar, mísseis soviéticos foram 

implantados em solo cubano com intuito de nivelar com os Estados Unidos que implantara 

mísseis na Turquia.  

Com isso, assim que o governo norte-americano instituiu em um bloqueio naval a 

Cuba. Consequente, Kruschev e Kennedy entraram em acordo, tirando assim os misseis 

introduzidos em Cuba e na Turquia respectivamente. Esse evento, chamado de crise dos 

mísseis, foi o período em que o mundo esteve bem perto de um conflito nuclear, sendo 

considerado um dos momentos mais apreensivos da Guerra Fria. 

Ademais, Moniz Bandeira (2009) afirma que em 1963 o vínculo entre Cuba e União 

Soviética manteve-se estável, porém em 1964, Guevara teve que conter a industrialização 
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em consequência ao saldo negativo com a União Soviética. Todavia, as relações de Guevara 

nesse período com partidos comunistas na América Latina foram conflituosas. 

 

 

Neiva Moreira e o Jornal do Povo 

José Guimaraes Neiva Moreira nasceu em 10 de outubro de 1917 faleceu 10 de maio 

de 2012.Nasceu na pequena cidade de Nova Iorque localizada no interior do Maranhão. 

Foi criado pela mãe que, pensando na qualidade de ensino e oferta de trabalho, encaminhou 

Neiva Moreira e seus irmãos para cidade Flores, atual Timon. Em Flores, Neiva Moreira 

conheceu Carlos Castelo Branco que o influenciou na carreira jornalística. Deslocou-se para a 

cidade de São Luís com desejo de buscar mais oportunidades na carreira de jornalista. 

(BUZAR,1997,p.11) 

Com ajuda de Constâncio Carvalho e Nascimento de Moraes conseguiu firmar-se na 

ilha de São Luís e trabalhar no jornal A Pacotilha onde iniciou sua carreira e recebeu convites 

de outros jornais. Em 1942, viajou para o Rio de Janeiro com intuito de buscar experiências no 

âmbito da imprensa e melhorias de vida, já que no Maranhão os salários eram baixos1. 

Neiva Moreira passou pelo Diário de Notícias e fez carreira nos Diários Associados 

trabalhando nos seguintes periódicos:Diário da Noite, O jornal, O Cruzeiro e Vanguarda. 

Também colaborou no jornal nacionalista O Seminário[...]. (MOREIRA,1989, p.37). 

Neiva Moreira dirigiu o jornal atribuindo-lhe uma linha editorial crítica ao coronelismo 

do Senador Vitorino de Brito Freire 2e, sendo assim, apresentou o periódico como resistência a 

qualquer tipo de opressão social. Em 1952, Moreira comprou o Jornal do Povo3, tendo Euclides 

como diretor administrativo e Reginaldo Teles chefe, de redação, entre outros.4 

 
1 Motivado pela crise econômica que afetou os jornais maranhenses no contexto da Segunda Guerra Mundial, em 

1942, Neiva Moreira mudou-se para o Rio de Janeiro para dar continuidade e aprimorar sua carreira como 

jornalista. Na entrevista concedida a José Loureiro destacou a importância de sua atuação profissional nos 

seguintes jornais cariocas: Diário de Notícias, Diário da Noite, O Jornal, O Cruzeiro e Vanguarda. Os quatro 

últimos faziam parte dos Diários Associados dirigidos por Assis Chateaubriand. (MOREIRA, 1989, p.32-35). 
2 O político pernambucano Vitorino Freire, filiado ao PSD, tornou-se governador e liderança política de destaque 

no Maranhão após o processo de redemocratização do Brasil iniciado em 1946. Seu grupo político, conhecido 

como vitorinista, dominou a cena política maranhense até 1965, quando foi eleito governador do Maranhão o 

candidato de oposição José Sarney, da UDN. O vitorinismo representou uma das formas de mandonismo político 

que teve no coronelismo uma de suas modalidades de manifestação (FERREIRA JÚNIOR, 1998, p. 27). 
3 A legenda do PSP oferecia alguns atrativos. Não tinha tradição no Estado, era pouco conhecida, e por isso mesmo, 

não encontrava resistências na Oposição. Liderada pelo Dr. Adhemar de Barros, acrescentava a nossa luta alguns 

elementos de poder. Envolvia, em certa medida, o governo de São Paulo na turbulência maranhense e procurava 

dinamizar o apoio do governador, que já demonstrara não ter simpatia por Vitorino Freire (MOREIRA,1989p.42). 
4 Dentre os inúmeros colaboradores do JP, Neiva Moreira destacou: Lago Burnett (chargista), Amorim Parga, 

Ferreira Gullar, Walbert Pinheiro, Celso Bastos, José Sarney, Clodomir Milflet, Henrique de La Rocque, Odylo 

Costa Filho, Cid Carvalho, Joaquim Mochel, Paulo Nascimento Moraes, Sebastião Bandeira, Helena Barros, o 
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Conduzido pelos pessepistas do Maranhão tendo a frente o deputado Neiva 

Moreira , jamais dava trégua ao vitorinismo, assim como não deixava de 

criticar os atos do governador Newton Belo.A UDN maranhense encontrava 

abrigo nas suas paginas.Era o mais e influente diário oposicionista do 

Estado. Em larga medida era financiado pelo líder do PSP, Ademar de 

Barros, de São Paulo. (FERREIRA JÚNIOR, 1998, p. 47). 

No mesmo ano da criação do matutino, Neiva Moreira foi eleito deputado estadual e 

em 1954, 1958 e 1962, deputado federal. Em 1964 foi preso por militares no regime 

ditatorial que se instaurou no Brasil, teve seus direitos políticos cassados e seu jornal 

extinto. Exilou-se em vários países da América Latina que também sofreram na mesma 

época regimes autoritários como por exemplo Bolívia, Peru, Chile, Uruguai, Argentina. 

Com o golpe de 64 o jornal foi fechado. Era impossível que o velho e 

inconformado JP circulasse sob censura. Um dia o prédio do jornal 

incendiou-se. Ninguém sabe como, embora não fosse difícil imaginar a origem 

do fogo. É uma característica das ditaduras acreditar que as ideias se acabam 

quando são destruídos os meios e instrumentos que as veiculam. 

(MOREIRA,1989p.112). 

Como afirma Raimundo Palhano (2017) no livro intitulado Neiva Moreira, 

semeador de rebeldias, o exílio durou cerca de quinze anos no qual Moreira protagonizou ações 

jornalísticas e políticas confrontando imperialismo e neocolonialismo e a exclusão dos países 

sul frente ao norte dominador. Portanto, mesmo exilado não deixou de exercer os seus 

princípios, lutando em diversas formas junto com seu amigo Leonel Brizola, foram 

resistentes em diversos golpes e assim criando a revista cadernos do Terceiro Mundo que 

tinha o intuito de lutar contra injustiças sociais. 

Retornando do exílio em 1979, elegeu-se deputado federal em 1990 exercendo mais 

de quatro mandatos pelo Partido Democrático Trabalhista. Em 2004, renunciou ao mandato 

para ocupar o cargo de assessor do governador do Maranhão, Jackson Lago. Anos mais 

tarde, o governador do estado sofrera um golpe judicial tendo seu mandato cassado pelo 

Tribunal Superior Eleitoral. Relatos ressaltam que tal episódio desestruturou Neiva Moreira 

que, já com sua saúde fragilizada, faleceu em maio de 2012, aos seus 94 anos. 

 

 

 

 

 
arcebispo dom José Delgado, o bispo-auxiliar dom Antônio Fragoso, Antônio Justo, o padre Constantino Vieira, 

o padre Clodomir Brandt, Franklin de Oliveira, José Mario dos Santos, Villela de Abreu, Erasmo Dias, Casemiro 

Carvalho, Heider Paz, Mata Roma, Fernado Viana, o poeta Bandeira Tribuzi, João Silva, Geraldo Moreira, Vera 

Cruz Marques. (MOREIRA,1989, p. 108). 
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A Revolução Cubana no  Jornal do Povo: levantamento de documentação e preparação 

para análises posteriores. 

Neiva Moreira demonstrava entusiasmos com o movimento guerrilheiro e ansiava que 

o Brasil um dia pudesse fazer uma revolução. Nessa perspectiva, no Jornal do Povo foram 

abordadas diversos subtemas no recorte temporal da pesquisa a respeito da Revolução 

Cubana como por exemplo atos contrarrevolucionários , a relação de Cuba com diversos 

países latino-americanos, viagens feitas por Fidel Castro, as correlações entre a China 

Comunista e a revolução, medidas da política interna que inclui o aspecto socialista da e a 

reformas econômicas e sociais, as divergências entre os EUA e o movimento guerrilheiro, 

a participação da União Soviética, assim como também o posicionamento local no que 

tange a religião e posições dos países europeus com Cuba revolucionária. Nesse sentido, 

será apresentado a seguir as possibilidades de alguns subtemas, utilizando resumos a partir 

dos documentos encontrados no jornal para uma possível analise mais detalhada que será 

feita no segundo momento da pesquisa. 

Nesse sentido, as primeiras notícias sobre o tema referem-se a um discurso feito na 

Câmara Federal sobre os interesses dos norte-americanos nas companhias petrolíferas e 

agroindústria em Cuba e Venezuela e à importância de uma revolução na América Latina. 

Ademais, foi ressaltada a relevância dos setores populares no movimento revolucionário e 

como também a figura dos ingleses que de certa forma contribuíram para a ditadura de Batista 

e que a partir daquele momento Fidel Castro passou a ser admirado em toda América. 

 Frisou também que historicamente, na América do Sul os movimentos tinham sido 

sufocados pelos norte-americanos. As reportagens sobre os primeiros dias da Revolução 

exaltaram a liberdade do povo cubano, salientando que o nacionalismo fora essencial para 

a queda do regime ditatorial de Batista. Fidel Castro aparece como um herói para toda 

América por fazer Cuba viver seus melhores dias. 

 

O Jornal do Povo e Fidel Castro 

Um dos componentes mais destacados do movimento guerrilheiro em todo jornal é 

Fidel Castro, foram encontradas inúmeras notícias referentes a ele, uma das primeiras 

reportagens a respeito da Revolução foi a exaltação da liberdade do povo cubano e a figura 

heroica de Castro para o rompimento de tal regime ditatorial de Fulgêncio Batista. Também 

presente o estabelecimento das principais medidas tomadas pelo movimento guerrilheiro 
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como liberdade de imprensa, garantias dos trabalhadores afins de reorganizar a sociedade 

Cubana pós ditadura de Batista.  

O ponto muito enfático a respeito do mesmo é o posicionamento claro do diretor do 

periódico maranhense Neiva Moreira. O diretor do Jornal do Povo, Neiva Moreira 

acreditava que a decisão de grandes países sobre Cuba auxiliou os direitos sobre a Revolução 

Cubana de fazer os seus objetivos nacionais e delinear os ramos da política. Ele afirmou que 

o socialismo de Castro poderia ser nomeado como crioulo e que tem características 

hispano-americana. Também disse que o compromisso do guerrilheiro é de não invasão e 

que tem um compromisso nacional. Por fim, Moreira salientou que o Brasil poderia 

representar na defesa da autodeterminação e na consolidação ângulos reformadores da 

revolução, que a guerra fria mudado o seu intuito principal. 

Fidel Castro discursou em uma sociedade de cultura de Cuba. No seu discurso 

afirmou que era homem de pensamento, consciente da justiça e dos interesses do seu povo e 

de sua pátria. Por esse ângulo, não poderia haver equivoco, também complementou que desde 

o começo da revolução observou que o povo não tinha conhecimento sobre sua pátria e 

mentiras sobre o povo estrangeiro era ensinado, assim que terminou a fala foi aplaudido 

pelo público presente. 

Em sua viagem feita para os Estados Unidos, Castro foi homenageado e para fins 

de ganhar apoiadores o mesmo situou a vontade de melhorar as relações entre Cuba e o 

governo norte-americano, porém em seu discurso afirmou que os EUA só visavam 

vantagens em relação aos outros povos. 

Ademais, Fidel Castro resolveu renunciar seu cargo de ministro, segundo os círculos 

autorizados a renúncia tinha por objetivo agradar os membros do governo. O seu irmão chefe 

das forças armadas de Cuba, Raul Castro confirmou a renúncia. Declara-se que a renúncia 

teve origem na oposição de setores políticos. 

Em entrevista dada a revista Look, Fidel Castro afirmou que ficará no cargo até o dia 

que opinião dos cubanos se colocarem contra ele. Segundo a revista, na última enquete 

popular levantada demonstrou que 90% da população apoiava Castro. O guerrilheiro 

salientou que se os norte-americanos quisessem confirmar tais dados, poderiam dirigir-se 

ao Instituto de reputação e fazer seu próprio levantamento a respeito da opinião popular. 

Fidel Castro discursou em uma sociedade de cultura de Cuba. No seu discurso 

afirmou que era homem de pensamento, consciente da justiça e dos interesses do seu povo e 

de sua pátria. Por esse ângulo, não poderia haver equivoco, também complementou que desde 
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o começo da revolução observou que o povo não tinha conhecimento sobre sua pátria e 

mentiras sobre o povo estrangeiro era ensinado, assim que terminou a fala foi aplaudido 

pelo público presente. 

 

Considerações Finais 

Durante os seis meses iniciais da pesquisa foram feitas leituras sobre a Revolução 

Cubana a partir de várias perspectivas historiográficas que possibilitou uma compreensão 

sobre a mesma. Leituras sobre o Jornal do Povo, a trajetória de Neiva Moreira e sua 

importância para a imprensa maranhense também foram realizadas. Simultaneamente, foi 

feito o levantamento das fontes de pesquisa e leitura parcial dos artigos do Jornal do Povo. 

A pesquisa possui uma relevância no que tange a compressão da História das 

Américas através da imprensa maranhense principalmente a guerrilha que marcou América 

Latina naquele contexto, sendo presentes também no periódico notícias de figuras 

marcantes da política local, situações político-sociais. Por fim, infelizmente com o término 

das atividades do jornal não foi possível entender melhor os acontecimentos posteriores 

que marcaram o continente americano. 

Lamentavelmente com a pandemia do Sars-CoV-2 (novo coronavírus), todos os 

objetivos não foram alcançados devido à necessidade de se deslocar até o local em que se 

encontra a fonte. Dessa forma, utilizamos o material coletado antes da pandemia trançando 

possibilidades para pesquisas futuras tanto em uma renovação da bolsa de iniciação 

científica ou em um trabalho de conclusão de curso pois poderá ser mais bem explorado 

devido a quantidade significativa de material encontrado. 
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“LÍDER MÁXIMO”: representações do narcotráfico colombiano em 

jornais maranhenses e a construção de um imaginário social sobre as 

drogas na década de 1980     
Laura Santos Botelho 

 

Uma breve introdução aos conceitos de Imaginação social e representação 

Este trabalho analisa como as representações do narcotráfico e do seu principal “líder”, 

Pablo Escobar se tornaram um ponto chave para os jornais maranhenses através da abordagem 

do jornal O Estado do Maranhão que destaca a Colômbia em “guerra contra os traficantes” entre 

1984 e 1993. Apuramos que Pablo Escobar aparece nos jornais como “um dos líderes do 

Cartel”, “líder máximo”, “mandante”, “chefe” e tendo como principal pauta a questão da 

extradição.  As disputas e conflitos que permeiam os discursos veiculados no periódico nos leva 

a questionar os lugares ocupados pelos sujeitos relacionados ao narcotráfico. Assim, propomos 

apontar como a construção das identidades e narrativas forjadas na imprensa da época 

contribuíram para o surgimento de representações e de um imaginário social sobre a colômbia. 

A abordagem crítica dos discursos oficiais do período publicados nos jornais pode tornar visível 

o significado político e representativo da “guerra às drogas” nas américas.  Dessa forma, ao 

tomarmos os dois conceitos: o de Imaginário Social, conforme a formulação de Bronislaw 

Baczko (1985), e de Representação, na perspectiva de Roger Chartier (1991). Entendemos que 

esse aparato conceitual permite compreender os artifícios utilizados nos jornais para legitimar 

e criar consenso em torno de certas ideias em determinadas sociedades. Bronislaw Baczko 

concebe imaginário social como  

Um aspecto da vida social, da atividade global do s agentes sociais, cujas 

particularidades se manifestam na diversidade de seus produtos. Os 

imaginários sociais constituem outros tantos pontos de referência no vasto 

sistema simbólico que qualquer coletividade produz e através da qual [...] ela 

se percepciona, divide e elabora seus próprios objectivos. É assim que, 

através dos seus imaginários sociais, uma coletividade designa a sua 

identidade; elabora uma certa representação de si; estabelece a distribuição 

de papeis e das posições sociais; exprime e impõe crenças comuns; constrói 

uma espécie de código do “bom comportamento”, designadamente por meio 

da instalação de modelos formadores tais como o do “chefe”, o “bom 

súdito’” “o guerreiro corajoso” etc. Assim é produzida, em especial, uma 

representação global e totalizante da sociedade como uma “ordem” em que 

cada elemento encontra o seu “lugar”, a sua identidade e a sua razão de ser. 

(BACZKO, 1985, p. 309).  

Baczko ainda faz uma análise dos meios de difusão e sua relação com a construção dos 

imaginários sociais: “os novos circuitos e meios técnicos amplificam extraordinariamente as 

funções performativas dos discursos difundidos e, nomeadamente, dos imaginários sociais que 
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eles veiculam” (BACZKO, 1985, p.313). Dessa forma, a operacionalização desse conceito se 

tornou essencial para compreendermos o papel que os novos dispositivos midiáticos (nesse 

caso, a imprensa maranhense) desempenham para a construção de imaginários sobre o Cartel 

de Medellín e de Pablo Escobar.  

Os meios de comunicação apresentam descrições e interpretações dos acontecimentos 

históricos conforme os valores e representações que o grupo que administra do jornal pretende 

legitimar na sociedade. Dessa forma, a escolha dos acontecimentos abordados, seus autores e a 

forma de apresentá-los ao público precisam ser desvendadas para uma melhor compreensão do 

discurso desses meios de comunicação e seu lugar no processo de legitimação de determinadas 

concepções de sociedade. A categoria representação torna-se assim central para este estudo e 

sua compreensão tomamos das formulações de Roger Chartier (1991) quando afirma:  

As acepções correspondentes à palavra “representação” atestam duas 

famílias de sentido aparentemente contraditórias: por um lado, a 

representação faz ver uma ausência, o que supõe uma distinção clara entre o 

que representa e o que é representado; de outro, é a apresentação de uma 

presença, a apresentação pública de uma coisa ou pessoa. Na primeira 

acepção, a representação é o instrumento de um conhecimento mediato que 

faz ver um objeto ausente substituindo-lhe uma “imagem” capaz de repô-lo 

em memória e de pintá-lo tal como é (CHARTIER, 1991, p.184).  

Para Chartier, as representações mascaram em vez de pintar o que é referente, 

manipulam os signos destinados a produzir ilusão. Segundo Capelato, as disputas pelo poder e 

a representação exercem uma relação de recíproca subordinação, ou seja, “[...] a instituição do 

poder se apropria da representação do poder como sua” (CAPELATO, 2000, p. 229). As 

representações expressam assim uma função estruturante na construção dos sistemas de 

comunicação. 

 

Representações do narcotráfico na imprensa maranhense 

A delimitação deste recorte se dá pela observação de que o assassinato do Ministro da 

Justiça colombiano, Rodrigo Lara Bonilla, ocorrido em 1984, é o marco cronológico inicial 

porque levou o Presidente da República, Belisário Betencur, a ceder à pressão exercida pelos 

Estados Unidos e a implementar a extradição. Esta medida significou o acirramento dos 

conflitos entre o governo colombiano e os narcotraficantes levando a uma onda de atentados 

nas cidades de Medellín e Bogotá, dando início a um período de grande violência e 

enfrentamentos com o Cartel de Medellín. Essa difícil fase da história da Colômbia foi abordada 

pelos jornais maranhenses. Somente com a morte de Pablo Escobar, em 1993, marco 

cronológico final do recorte, deu-se o fim ao Cartel de Medellín e abriu-se caminho para que 
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outros grupos assumissem a liderança do narcotráfico na Colômbia e no continente, como foi o 

caso do Cartel de Cali. 

A partir da morte do ministro da justiça, em 1984, inicia-se uma ferrenha perseguição 

aos traficantes de drogas. Desde então, Pablo Escobar e o Cartel de Medellín avançaram com 

violência contra o Estado na tentativa de barrar a Lei de Extradição que trata-se do tratado 

subscrito entre Colômbia e EUA no dia 14 de setembro de 1979 (Tratado Barco-Vance) e 

aprovado por intermédio da Lei 2 de1980.                                                                                                                               

No que se trataba de um tratado  más de extradición, sino del  primero que 

rompía la tradición jurídica del país que, desde los comienzos mismos de la 

República, prohibía la entrega de ciudadanos a governos estranjeros”. Ou 

seja, permitia a extradição e julgamento dos narcotraficantes nos EUA. 

(Cómo se cayó la extradición. Semana, Bogotá,16 dez. 1986, p. 34) apud 

TUFANO, 2016. p. 94. 

Em 1991 foi aprovada uma nova lei que proibia a extradição e determinava a entrega 

espontânea dos narcotraficantes. Esta fez com que Pablo Escobar se entregasse e ficasse detido 

em uma prisão que ele mesmo mandou construir e que ficou conhecida como “La Catedral”. 

Após denúncias de extravagâncias como festas, bebidas, prostitutas e porte de armas nas 

permanências da prisão e de assassinatos de rivais, as autoridades colombianas mobilizaram-se 

para transferir Pablo Escobar para outra prisão. Porém, ele foi avisado com antecedência por 

sua rede de informantes e fugiu. Escobar permaneceu fugindo até ser assassinado em dezembro 

de 1993.  

O Cartel de Medellín tem sua origem ligada à união de narcotraficantes locais em uma 

associação de exportadores de cocaína com o objetivo de controlar toda a produção local e seus 

principais centros de consumo (GALLEGO, 2012, p. 5). Já sobre o seu desfecho, as análises 

sugerem que seu desmantelamento se iniciou a partir de uma série de assassinatos e prisões dos 

membros do Cartel de Medellín, por ações de cartéis concorrentes articulados a agentes 

internacionais.  

Assim, iremos analisar como a representação de Pablo Escobar e sua atuação no Cartel 

de Medellín se tornaram um ponto chave para os jornais maranhenses através da abordagem do 

jornal O Estado do Maranhão. É preciso ter em mente que muitas das informações das 

reportagens não podem ser confirmadas, pois desconhecemos obras que buscassem 

confirmar/desmentir tais informações. Por isso, centralizaremos nossa análise sobre a 

representação de Escobar no jornal e acrescentaremos a isto, outras leituras para não cairmos 

no risco de apenas reproduzirmos o que dizem as notícias encontradas.  
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O primeiro ponto curioso a se pensar refere-se ao interesse do jornal OEM no tema. Este 

periódico cobriu cada passo das ações dos narcotraficantes. Quase toda a página do seu caderno 

Internacional dava destaque para a Colômbia. De 1984 a 1986 temos poucas notícias (apenas 

18) e estas se debruçam sobre as guerrilhas, principalmente o M-19, e notícias ainda esporádicas 

sobre narcotraficantes. Porém, a partir de 1988, as notícias passaram a expressar um esforço 

para dar visibilidade ao slogan “guerra às drogas”. Com o fim da bipolarização geopolítica, em 

1989, os Estados Unidos assumiram a hegemonia regional na América Latina. Sendo assim, 

políticas que antes estavam voltadas para combater os movimentos insurgentes comunistas nos 

países latinos se voltaram para a eliminação do tráfico de drogas nos países andinos, 

especialmente a Colômbia, Peru e Bolívia (GUZZI, 2008, p.32). A questão das drogas 

geralmente recebeu três nuances para a sua discussão, primeiro a medicalização, depois a 

criminalização e, também a moralização que atuam em conjunto geralmente com força policial 

e estatal. Mas nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, nota-se uma crescente 

complexidade relacionada à questão das drogas em vários países, isso por que “ as mesmas são 

também mercadorias e estão sujeitas a leis de oferta e procura, precificação e disputa de 

mercados, especialmente quando inseridas em um contexto de ilegalidade” (BASTOS, 2018, p. 

13).  

A partir de então temos uma enxurrada de reportagens sobre crimes e acontecimentos 

relacionados ao narcotráfico colombiano. Esse dado é importante por que 1986 é o momento 

em que o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan (1981-1989), declara “guerra ao 

narcotráfico”. Tal declaração considerava que os narcotraficantes eram “uma ameaça à 

segurança nacional dos Estados Unidos”. Não se tratava mais de uma luta contra as guerrilhas, 

mas da luta contra um inimigo comum, o narcotráfico (ARBEX JR, 1993, p. 46). Dessa forma, 

como boa parte da imprensa mundial, os jornais maranhenses enfatizaram tal guerra.  

Importante destacar que o jornal enfatizou não só a luta norte-americana, mas também 

que a Colômbia estava em guerra contra os traficantes. Nesse sentido, apuramos que Pablo 

Escobar aparece no OEM como “um dos líderes do Cartel de Medellín”, “líder máximo”, 

“mandante”, “chefe” e tendo como principal pauta a questão da extradição que tinha sido 

acertada com os Estados Unidos em 1979 e posta em prática a partir de1984. Assim, numa 

reportagem de 1986 ele apareceu como um dos traficantes que assinaram contrários ao Tratado 

de Extradição e em 1987 o Cartel de Medellín apareceu como uma organização composta por 

vários traficantes, dentre os quais figurava Pablo Escobar (O Estado do Maranhão. 10/01/1988. 

p.8). Nos primeiros anos a liderança de Escobar não foi destacada pelo jornal, apesar do Cartel 
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de Medellín já ter sido mencionado nas suas páginas numa reportagem que enfatizava o 

sequestro do procurador da Colômbia, Carlos Hoyos (O Estado do Maranhão,26/01/ 1988. p.8).  

A leitura do jornal demonstrou que as referências ao Cartel de Medellín e a Pablo 

Escobar foram esporádicas antes de 1989. No entanto, nos anos seguintes o tratamento do tema 

no jornal deu-se de forma bem mais direcionada e frequente. A partir do ano de 1989, a maioria 

dos crimes passaram a ser associados ao Cartel de Medellín e a Pablo Escobar, que aparece, 

reconhecido pelo OEM como o “líder máximo”, sendo o seu poder motivo de preocupação tanto 

para a Colômbia quanto para os Estados Unidos. Nesse sentido, conforme o jornal: “[...] as 

autoridades americanas o consideram [Pablo Escobar] líder do narcotráfico internacional e que 

figura nas revistas especializadas como um dos 20 homens mais ricos do mundo” (O Estado do 

Maranhão, 31.03.1989.p. 8). 

Nessa reportagem Escobar aparece como líder do Cartel de Medellín e é acusado de ser 

o mandante dos assassinatos do advogado Hector Giraldo Galvez e do jornalista Guillermo 

Cano e, numa imagem grande e centralizada bem no meio da reportagem aparece uma foto do 

procurador Carlos Hoyos também morto pelo Cartel de Medellín dias antes. A notícia enfatiza 

que as “tenebrosas organizações que administram o multimilionário negócio” devem ser 

combatidas, inclusive com a extradição. Importante dizer que sempre que algo foi noticiado 

sobre o tema ganhava grande destaque nas páginas do periódico, aparecendo em alguns casos 

numa página inteira, com mais de uma notícia. Dessa forma, Pablo Escobar e o Cartel de 

Medellín foram apresentados como um perigo eminente para os Estado colombiano e outros 

países. No fragmento abaixo, o jornal ressalta que Antonio Morales, então presidente da 

Associação de Trabalhadores do Poder Judiciário colombiano, denunciou que:  

A delinquência organizada do tráfico de drogas [...] poderia até tomar o 

poder se o governo não tomar medidas urgentes para desbaratar os grupos 

armados. Em referência aos chefes do Cartel de Medellín, a maior 

organização mundial dedicada ao tráfico de drogas, Morales disse que “os 

extraditáveis ameaçaram matar um juiz por cada operação que se produzir 

contra suas propriedades” (O Estado do Maranhão, 19/08/1989.p.8).  

O fragmento acima revela o medo das autoridades colombianas de perder o controle 

político e de enfrentar uma onda de assassinatos em massa dos magistrados, o que de fato 

ocorreu. O Cartel de Medellín aparece como “a maior organização Mundial” dedicada ao tráfico 

de psicoativos. A fama e a violência do cartel liderado por Escobar teriam levado o governo 

colombiano a intensificar a luta com medidas mais severas contra os traficantes e a criar uma 

força policial mais eficaz. O jornal citou o “decreto do governo que criou a força policial 

antiterrorista que poderá ser integrada até por mil homens [...]” (O Estado do Maranhão, 
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24/04/1989. p. 8). Operações que teriam se intensificado de forma mais latente após o 

assassinato do senador Luís Carlos Galan, candidato à presidência nas eleições de 1990 e que 

estava ameaçado de morte pelo Cartel de Medellín. O crime causou comoção no país e, mesmo 

assim, em menos de 48 horas os traficantes assassinaram o juiz Carlos Valência.  

Essas disputas desencadeadas entre o Estado e os narcotraficantes se revelam nas 

reportagens como uma verdadeira disputa pelo poder. De acordo com as formulações de 

Baczko, o Imaginário Social, nesse caso, construído a partir dos discursos presente nas notícias, 

funciona como uma peça fundamental do controle da vida coletiva, do exercício da autoridade 

e do poder. Qualquer sociedade precisa imaginar e inventar a legitimidade do poder para 

legitimar a disputa entre dominantes e dominados. Assim  

O poder estabelecido protege a sua legitimidade contra aqueles que o 

atacam[...] Imaginar uma contra-legitimidade, um poder fundado numa 

legitimidade diferente daquela que se reclama a dominação estabelecida, é 

um elemento essencial do acto de pôr em causa a legitimidade do poder. Estes 

conflitos só são “imaginários” no sentido em que tem por objeto o imaginário 

social, ou seja, as relações de força no domínio do imaginário coletivo, e em 

que exigem a elaboração de estratégias adaptadas as modalidades específicas 

desse conflito (BACZKO, 1985, p. 310).  

A imprensa maranhense buscou transmitir à coletividade a ideia de que o poder legítimo, 

o do Estado, estava sendo ameaçado pelas ações criminosas de Pablo Escobar e do Cartel de 

Medellín. O grande alvoroço e terror causados pelo Cartel de Medellín sob as ordens de Escobar 

era um perigo a ser combatido, pois as forças policiais se desmoralizavam a cada investida 

contra o traficante. Da mesma forma a imprensa maranhense adquiria essas notícias ou de fontes 

colombianas ou estadunidenses que criticavam duramente essas organizações criminosas. 

Sendo assim, a imprensa atuou enquanto uma forma de tornar o imaginário sobre Pablo Escobar 

inteligível através dos discursos nos quais e pelos quais são representados. 

Ao mesmo tempo em que OEM dava maior atenção ao Cartel de Medellín e destacava 

a figura de Pablo Escobar como líder do grupo de narcotraficantes, também anunciava a 

decadência do grupo de Medellín, na medida em que noticiava as constantes baixas sofridas 

pelo cartel. Enquanto Pablo Escobar se encontrava livre iniciaram-se operações policiais que 

visavam de forma estrategicamente realizar não somente a captura dos líderes do narcotráfico, 

mas causar instabilidade econômica entre eles ao tocar nas suas propriedades e bens particulares 

como mostravam os saldos das apreensões realizadas nas operações de captura:  

Nas últimas 72 horas detiveram 11 mil suspeitos [...] foram apreendidas 

quatro toneladas de cocaína, trinta quilos de pasta de coca, 330 armas de 

pequeno e longo alcance, 1.600 veículos, 2.000 cabeças de gado, além do 

confisco de mansões, fazendas, discotecas e escritórios. (O Estado do 

Maranhão, 22/08/1989. p. 01). 
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Reiteramos que esses números são questionáveis, pois não temos como confirmar a 

veracidade deles. Segundo a notícia as informações foram repassadas por autoridades policiais 

e, nesse contexto de desmoralização das forças policiais colombianas era importante 

demonstrar ou ressaltar para a imprensa mundial qualquer sinal de vitória, pois, tal questão era 

encarada como uma guerra. Nesse sentido Maria Helena Capelato aponta que após a 

modernização da imprensa ela além de informar, passa a funcionar como uma “intermediária 

entre os governos e os cidadãos para expressar a opinião pública, ou seja, a imprensa ganhou 

uma dupla identidade: comercial e política. Dessa forma, interfere na política em nome da 

“opinião pública” e como instituição privada atua como geradora de lucros. Essa dupla 

identidade permite aos donos de jornais justificarem suas opiniões e intervenções políticas 

como representativas da opinião pública. A imprensa funciona como intermediaria entre 

cidadãos e governantes na esfera pública e ao mesmo tempo quer garantir os interesses 

econômicos e políticos das empresas jornalísticas na esfera privada (CAPELATO, 2015. p.121-

122).  

É comum encontrar nas notícias dos jornais maranhenses trechos de periódicos 

colombianos, destacando opiniões de autoridades políticas. Além disso, como a perseguição 

dos jornalistas colombianos pelos narcotraficantes se constituiu numa das questões centrais nas 

publicações analisadas. Isso permite-nos compreender o empenho em declarar guerra às drogas.  

As notícias seguem enfatizando uma guerra constante contra os delinquentes “[...] as 

forças armadas continuavam fazendo ‘batidas’ em fazendas, edifícios, hotéis e outras 

instalações num esforço para quebrar o poder econômico dos grandes grupos de tráfico de 

drogas [...]” essa estratégia fica evidente como explicou o general José Manuel Bonnet Locarno 

“[...] lhes aplicamos golpes contundentes a suas imensas fortunas, dentro de uma estratégia [sic, 

para combater] o tráfico de drogas dando-lhes prioridade à guerra econômica” ( O Estado do 

Maranhão, 22/08/1989.p. 08). Os esforços colombianos se concentravam na destruição e 

captura de Pablo Escobar e outros chefes do tráfico. Por outro lado, segundo José Arbex Jr., a 

principal questão de Pablo Escobar girava em torno de sua extradição para os EUA. Assim, 

Escobar fazia uma espécie de jogo duplo, em primeiro lugar, queria garantir sua própria 

segurança (ficar preso na prisão que ele mesmo mandou construir na Colômbia) e em segundo 

lugar, que sua entrega para o governo se constituía num acerto de contas para com o Estado, 

prometendo que o Cartel de Medellín iria sessar suas ações violentas. Na prática, Escobar queria 

a proteção do governo contra o Cartel de Cali e os agentes da DEA. Isso significa que o 

traficante tentou usar dos atributos policiais do Estado a seu favor (ARBEX,1993. p.40).  
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Ao mesmo tempo, o jornal relatava que Pablo Escobar ameaçava atuar com mais 

violência se o governo da Colômbia se negasse a negociar a paz e não permitisse que os 

narcotraficantes se reintegrarem à sociedade. (O Estado do Maranhão, 31/08/1989.p. 11). 24 

Fazendo referência a uma decisão da Corte de Justiça de não extraditar por meio de 

procedimentos administrativos do Estado de Sítio, “os traficantes exigiram do governo que  

respeite a decisão da Corte Suprema [...]”. Chama a atenção que Pablo Escobar também é um 

dos que os “promotores norte-americanos trabalham em pedidos de extradição para os 

chamados ‘dose do patúbulo’, os chefões do tráfico de entorpecentes [...] Há na lista membros 

do Cartel de Medellín [...]: Pablo Escobar Gaviria, Gustavo Jesus Gaviria-Rivedo, José Gonsalo 

Rodriguez Gacha, Jorge Luís Ochoa Vasquez, Juan David Ochoa Vasquez [...] (O Estado do 

Maranhão, 09/09/1989. p.8).  

O maior problema da Colômbia na década de 1980, o tráfico de drogas, era tratado como 

um crime comum o que dificultava a punição daqueles que iam presos. Mas após a eleição de 

César Gaviria, em 1990, se iniciou um períodode negociação com os chefes dos carteis 

prometendo diminuir a pena daqueles que se entregassem e a suspensão do tratado de extradição 

(ALBUQUERQUE, 2004, p.30). Tal medida foi essencial para a entrega de dois dos chefões 

em 1991, Pablo Escobar e Fábio Ochoa Vásquez. 

Nas reportagens de 1990, Pablo Escobar aparece representado nas notícias como líder 

do cartel e como o “narcotraficante mais poderoso do mundo” (O Estado do Maranhão, 05/ 01/ 

1990.p. 08.), além de ser considerado “o inimigo público número 1 do povo colombiano” (O 

Estado do Maranhão, 27/04/1990. p.17.), sendo responsável pelos principais crimes que 

ocorrem em Medellín.  

No entanto, o Cartel de Medellín já demonstra sinais de enfraquecimento, embora ainda 

se tenha notícias de atentados e assassinatos. Como se vê nesta reportagem “O grupo de ‘los 

extraditables’ afirma na carta que aceita o triunfo do Estado, das instituições e do governo [...] 

deporemos então as armas e objetivos de luta dos mais altos interesses da pátria” (. O Estado 

do Maranhão,18/01/1990. p.8). Nesta outra notícia diz que: 

Os narcotraficantes do Cartel de Medellín entregaram seus três maiores 

laboratórios de fabricação de cocaína, avaliadas em 20 milhões de dólares 

[...] Segundo os repórteres [...] os laboratórios eram uma verdadeira 

cidadela industrial para produção de cocaína em escala [...] O objetivo do 

cartel cujo lema é ‘preferimos uma tumba na Colômbia que a prisão nos 

Estados Unidos’ é a suspenção das extradições (O Estado do Maranhão, 

15/12/1990. p. 9).  

De fato, a luta que o Cartel de Medellín e Pablo Escobar travaram contra o governo nas 

páginas de OEM sempre fora o tratado de extradição no qual os “narcotraficantes do Cartel de 
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Medellín se declaram em estado de alerta para enfrentar a decisão do governo de continuar 

extraditando membros do grupo” (O Estado do Maranhão, 05/03/1990. p. 6.). Mas a resposta 

do governo com relação ao possível acordo foi a de “que não negociará com os cartéis da droga” 

e o braço armado do Cartel de Medellín se declararam ‘traídos’ (O Estado do Maranhão, 

31/03/1990. p. 8. Grifo nosso). 

Sem dúvidas, na atualidade a figura de Pablo Escobar é considerada um dos mitos 

modernos e, os meios de comunicação exerceram ou ainda exercem uma grande influência para 

a consolidação desse posto. Sendo assim, Rodrigo V. Machado (2012) ao tratar da relação texto 

e imagem na construção de mitos modernos no seu artigo Mito e imagem em The Memory of  

Pablo Escobar (2012) vai apontar que a imensa capacidade de reprodução técnica de imagens 

permite um consumo exagerado de imagens que são produzidas com o objetivo de atender as 

necessidades de um público sedento por imagens. Os mitos modernos se constroem a partir dos 

discursos produzidos por uma exposição demasiada nos veículos comunicativos como os 

jornais. Dessa forma, tem-se a construção no imaginário social de uma persona que é maior do 

que realmente é, isto é, as imagens passam por edições, retoques, modificações o que contribui 

ou alimenta a fantasia dos consumidores de imagens (MACHADO, 2012, p. 26).  

Nos anos finais do recorte observamos que ocorreu uma intensificação da campanha 

pela captura do grande narcotraficante e as constantes baixas sofridas pelo Cartel de Medellín 

passaram a ser destaque também. A seguir, mostraremos fragmentos de notícias que 

demonstram a preocupação do jornal com a situação. Conforme mostram essas manchetes de 

1990 “Colômbia premia quem auxiliarna prisão de Gaviria” (OEM, p.8); “Colômbia aumento 

prêmio para capturar Gaviria” (OEM, p.8); “Polícia colombiana desmantela rede de 

narcotráfico” (OEM,p.06); “Baixa no Cartel”(OEM,p.12); “Rede de Tráfico é destruída pela 

força boliviana”(OEM,p.10). 

A primeira notícia Escobar é apresentada com a categoria “líder mafioso” que de ladrão 

de carro passou a ser “um dos 20 mais ricos do mundo”. A notícia aborda o prêmio pela captura 

de Gaviria, que poderia chegar a 600 mil dólares, e explicava que com o alto valor  buscava-se 

deter a “campanha de suborno” deflagrada por ele: em que oferece dinheiro para os camponeses 

ficarem em silêncio sobre o seu paradeiro. Arbex Jr. (1993) coloca que “com apelos populistas 

e demagógicos, e distribuindo entre camponeses e indígenas as migalhas de um negócio 

bilionário, os narcotraficantes formam uma imagem de respeitabilidade que dificulta sua 

captura” (ARBEX,1993. p. 43). A segunda notícia aponta para a duplicação da recompensa 

“para quase um milhão de dólares” e a intensificação da campanha de sua captura. Foram 
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lançados vários panfletos de helicóptero com este fim. O jornal chama a atenção que “Escobar 

Gaviria” não responde a processo nenhum na Colômbia como traficante (informação 

contraditória) e sim como mandante intelectual de vários assassinatos. Logo depois, conclui 

que o cartel já perdera vários membros em confronto com a polícia, inclusive Gustavo de Jesus 

Gaviria, primo de Pablo Escobar. 

No ano de 1991 seguem algumas notícias sobre ataques cometidos pelo narcotráfico em 

que os extraditáveis funcionam como uma espécie de correspondentes do Cartel de Medellín. 

Nesse ponto o Cartel de Medellín nas páginas de O Estado do Maranhão aparece como tendo 

sofrido diversas derrotas, principalmente as quadrilhas que o cartel utilizava para realizar suas 

ações. Além disso, aumentam as expectativas em torno das negociações de entrega de Pablo 

Escobar e outros membros do Cartel de Medellín “Pablo Escobar Gaviria, chefe do Cartel de 

Medellín enviou uma mensagem ao Presidente César Gaviria Trujillo na  qual expõe suas 

condições para uma possível rendição à justiça” (O Estado do Maranhão, 14/05/1991). Nessa 

mensagem, Escobar declara ser o “primeiro a querer a paz” e para obtê-la, está disposto a se 

entregar[..]’. A notícia da entrega de Pablo Escobar tem por título “Pablo Escobar, preso, diz-

se em paz” é uma reportagem grande como as outras e dá destaque para a mensagem que 

Escobar teria divulgado antes de se entregar: 

[...] Escobar Gaviria 42 anos, disse que sua rendição ‘é um ato de paz’ e 

assegurou que está disposto a passar ‘todos os anos de prisão necessários’ 

para saldar sua dívida com a sociedade [...] O capo do Cartel de Medellín é 

acusado de múltiplos delitos que vão desde assassinatos, sequestros e 

atentados terroristas até o contrabando de drogas (O Estado do Maranhão, 

21/06/1991. p.06.). 

Depois da morte de Escobar aparecem mais três reportagens na qual é citado, uma em 

que fala sobre seu velório na qual o jornal diz “O caixão do legendário criminoso” foi 

arrebatado por seguidores completamente ensandecidos” nesse outro trecho da mesma notícia 

o impresso aponta:  

Calcula-se que cerca de 20 mil pessoas compareceram ao velório de Escobar 

[...] Milhares de pessoas, entre elas as que foram presenteadas por Pablo 

Escobar com cerca de 500 casas, deram ao líder do Cartel de Medellín uma 

despedida de herói [...] Durante as operações de busca do inimigo número 

um da Colômbia, outros 29 membros do Cartel de Medellín foram mortos[...] 

(O Estado do Maranhão, 05/12/1993. p. 8).  

Nessa última publicação, o jornal ressalta o grande público que fora ao velório de 

Escobar apresentando-o enquanto herói devido a quantidade de pessoas no funeral e, por outro 

lado, como inimigo número um da Colômbia. Quase sempre o jornal noticiou a trajetória do 

narcotraficante sob um olhar compartilhado pela maioria dos meios de comunicação da época. 
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Considerações Finais 

A análise das reportagens permite-nos a partir das categorias de Representação e 

Imaginação Social identificar que os jornais maranhenses contribuíram para a consolidação de 

um imaginário social sobre a Colômbia como sendo um local da américa latina dominado pelo 

narcotráfico. Sendo assim, Pablo Escobar e o Cartel de Medellín são objetos “pintados” 

publicamente pelos jornais na imaginação do público maranhense de forma que esses dois 

elementos embora ausentes estabelecem uma relação entre o signo visível e o objeto significado 

(Chartier, 1991, p. 184). O suporte criado pelas reportagens a partir de várias notícias sobre esse 

objeto, permitiu a consolidação de uma forma de representar e mesmo imaginar o famoso 

narcotraficante, que já era bastante difundido em outros jornais pelo mundo. Os jornais 

maranhenses compram essas notícias de outros jornais ou de agências de notícias internacionais 

e contribuíram assim para uma representação da representação de Escobar e do Cartel. Dessa 

forma, “a relação simbólica, entre o signo e o que ele dá a conhecer, é, portanto, uma relação 

de representação, em que o signo toma o lugar da coisa representada, o que só pode se efetuar 

com o recurso ao imaginário” (CAPELATO, DUTRA, 2000, p. 228). O imaginário social 

construído a partir das reportagens nos permite identificar a representação que se fez dele. 

Sendo assim,  

Quando uma sociedade, grupos ou mesmo indivíduos de uma sociedade se 

vêm ligados numa rede comum de significações, em que símbolos 

(significantes) e significados (representações) são criados, reconhecidos e 

apreendidos dentro de circuitos de sentido; são utilizados coletivamente como 

dispositivos orientadores/transformadores de práticas valores e normas; e 

são capazes de mobilizar socialmente afetos, emoções e desejos, é possível 

falar-se da existência de um imaginário social (CAPELATO, DUTRA, 2000, 

p. 229).      

Ou seja, a grande repercussão das temáticas ligadas ao “terror das guerrilhas”, às drogas 

e ao narcotráfico orientam muitas das práticas já existentes no Estado do maranhão. Queremos 

apontar com isso que problemas com drogas, violência e a própria cocaína já era uma realidade 

do Estado e, isso poderia ter justificado em algum grau a grande recepção das notícias por parte 

do público maranhense. 
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IMPRENSA, REDEMOCRATIZAÇÃO BRASILEIRA E A 

METAMORFOSE DO MONSTRO: os planos de reestruturação 

organizacional do SNI (1985-1990) 
Leonardo Leal Chaves1 

 

Introdução 

Paralelamente à tomada de poder através de um Golpe Civil-Militar no Brasil, é criado, 

em 13 de julho de 1964, através da Lei nº 4.314, o Serviço Nacional de Informações (SNI) com 

objetivo de coordenar as atividades de informação e contrainformação relativas às questões 

internas e externas no que diz respeito à segurança nacional. A atuação repressiva do SNI tem 

como precedente o Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), fundado em 30 de março 

de 1924, abrangendo o controle e fiscalização de atividades políticas, movimentos de 

organização dos trabalhadores e o combate ao comunismo a nível estadual. O aproveitamento 

dessa estrutura coercitiva pós-1964, segundo Mariana Jofilly, apresentava-se limitada devido 

sua “jurisdição restrita” (JOFILLY, 2014, p. 96), sendo necessária a criação de outros órgãos e 

mecanismos de informação e investigação sobre os movimentos contestatórios de parte da 

sociedade sobre os rumos do regime.  

O recrudescimento da repressão e a face violenta do regime ditatorial brasileiro 

encontram, no final da década de 1960, um aumento significativo de atividades dos grupos da 

esquerda armada, somados à falta de um sistema nacional, militarizado e integrado de repressão 

policial (NAPOLITANO, 2014, p. 136). É criada, assim, a “Operação Bandeirantes” (OBAN), 

em julho de 1969, com foco no combate aos “subversivos” (conceito abrangente para os 

militantes da luta armada e partícipes de movimentos sociais ou integrantes de organizações de 

esquerda), com atuação sobre o desmantelamento das guerrilhas que se arregimentavam pelo 

território brasileiro. Não contava com participação na dotação orçamentária oficial, sendo 

financiada por grupos e empresas privadas para atuar no combate ao comunismo e à subversão. 

Foi precursora da metodologia repressiva do DOI-CODI (Destacamento de Operações e 

Informações – Centro de Operações de Defesa Interna), criado em 1970 a partir de diretrizes 

elaboradas pelo Conselho de Segurança Nacional e aprovada pelo presidente-general Emilio 

Garrastazu Médici (1969-1974). O uso sistemático das práticas de “desaparecimentos 

forçados”, prisões arbitrárias, assassinatos e torturas, conforme relatos dos próprios presos 

 
1 Doutorando pelo Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX – Universidade de Coimbra. 
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políticos, familiares e apurações da Comissão Nacional da Verdade (CNV)2 apontam para a 

atuação extremamente violenta dos DOI-CODI com ramificações em todo território nacional. 

A perspectiva da utilização de uma política de Terror de Estado (TDE) por parte da 

ditadura brasileira leva em consideração a aplicação de premissas da Doutrina de Segurança 

Nacional e Desenvolvimento (DSND), recorrendo a métodos não convencionais, extensivos e 

intensivos, para eliminação de qualquer oposição, armada ou desarmada (ALVES, 1984). Para 

além da percepção do uso da censura e da tortura, há a necessidade de compreensão de sua 

abrangência, multiplicidade e complementação dessas atitudes repressivas, sem reduzi-las 

somente à coerção e violência física, cimentadas pela sensação de impunidade que pairava sobre 

os agentes e executores dessas arbitrariedades. As ameaças de agressões físicas, de torturas, de 

morte e de desaparecimento da vítima ou da própria pessoa que enfrentava o desaparecimento 

de um familiar ou de um amigo, refrearam a mobilização por informações e aplicação de justiça, 

fortalecendo a sensação da impunidade. A aplicabilidade de um modelo de Terror de Estado na 

América Latina, mesmo respeitando as especificidades locais, se mostrou abrangente, 

prolongado, indiscriminado, retroativo, preventivo e extraterritorial (PADRÓS, 2008).  

Além das ramificações do SNI presentes nas agências regionais, nas Divisões de 

Segurança e Informações (DSI), instaladas em cada ministério civil, e nas Assessorias de 

Segurança e Informação (ASI), criadas em cada órgão público e autarquia federal, todos 

atuando conjuntamente na elaboração de estratégias e levantamento de informações em todos 

os níveis da sociedade (STARLING, 2015). 

Com a repentina morte de Tancredo Neves (1985), o governo de José Sarney não parecia 

preocupar os militares e os arquivos sigilosos continuariam sob controle das Forças Armadas, 

bem como a manutenção de toda a capilaridade de atuação das engrenagens repressivas. 

Contudo, nas eleições para sucessão presidencial, ocorridas no ano de 1989, o cenário político 

alertava as Forças Armadas com a presença de candidatos como o ex-sindicalista Luis Inácio 

Lula da Silva, que concorria pela coligação formada pelo Partido dos Trabalhadores e o Partido 

Comunista do Brasil ou Leonel Brizola, historicamente um grande opositor da ditadura. Havia 

também Fernando Gabeira, ex-militante do Movimento Revolucionário Oito de Outubro (MR-

8), com envolvimento no sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, em 1969. 

 
2 Conforme consta em seu site “A Comissão Nacional da Verdade foi criada pela Lei 12528/2011 e instituída em 

16 de maio de 2012. A CNV tem por finalidade apurar graves violações de Direitos Humanos ocorridas entre 18 

de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. Conheça abaixo a lei que criou a Comissão da Verdade e outros 

documentos-base sobre o colegiado. Em dezembro de 2013, o mandato da CNV foi prorrogado até dezembro de 

2014 pela medida provisória nº 632.” Disponível em http://www.cnv.gov.br/institucional-acesso-informacao/a-

cnv.html. Acessado em janeiro de 2019. 

http://www.cnv.gov.br/institucional-acesso-informacao/a-cnv.html
http://www.cnv.gov.br/institucional-acesso-informacao/a-cnv.html
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De acordo com Lucas Figueiredo, alguns meses antes da eleição, em uma operação 

confidencial, agentes do SNI foram a campo para mapear as intenções de cada candidato com 

relação ao órgão. Deste modo, o resultado não agradou a cúpula do serviço secreto. Os dois 

primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto, o ex-governador de Alagoas Fernando 

Collor de Mello, do Partido da Reconstrução Nacional (PRN), e Lula, defendiam a extinção do 

Serviço Nacional de Informações. Leonel Brizola, falava em manter o SNI, porém 

“democratizando-o”, sem esclarecer o que isso significava.  

Com a possibilidade de perda de controle dos arquivos sigilosos por parte das Forças 

Armadas, entra em cena um projeto de reestruturação organizacional do SNI e uma série de 

abordagens internas, como cursos na Escola Nacional de Informações e palestras na Escola 

Superior de Guerra sobre a permanência de um serviço de informações em ambientes 

democráticos, que tinham como objetivo principal de evitar um possível processo de extinção, 

observável através de vários projetos de Leis compilados pelo próprio SNI, que garantissem a 

metamorfose do “monstro”. O general Golbery do Couto e Silva, um de seus criadores, se 

referiu ao SNI como uma criação que fugiria do controle de seus idealizadores. A garantia de 

blindagem jurídica aos agentes da repressão com a aprovação da Lei de Anistia (1979) e a 

tentativa de implementação de uma nova lógica persecutória, conduzida pelo então chefe do 

Serviço Nacional de Informações, General Ivan de Souza Mendes, parametrizaria as linhas das 

tentativas de coexistência práticas, muitas vezes ilegais, de levantamento de informações. 

Não obstante, seria extinto pela Portaria Interministerial nº 13-Sec, de 18 de janeiro de 

1982, já na presidência do General João Baptista Figueiredo (1979-1985). Esse órgão de 

repressão e “caça aos terroristas” foi substituído pelo Setor de Operações (SOP) e, 

posteriormente, já sob uma nova Constituição democrática (1988), são regulamentadas as novas 

atribuições do SNI. A extinção do SNI se desenrola no governo de Fernando Collor de Melo, 

pela Medida Provisória nº 150, em 1990. Até sua extinção, o acompanhamento do planejamento 

estratégico dessa reformulação organizacional é feito quase que diariamente pela grande 

imprensa brasileira, nos apresentando uma possibilidade de entendimento do que 

convencionamos chamar de entulho autoritário e suas tentativas de permanências ou mesmo 

metamorfoses em plena fragilidade de (re)construção de um ambiente democrático no Brasil 

pós-1964. 

A partir de agora, analisaremos os planos de reestruturação organizacional do SNI, entre 

os anos de 1985 e 1990, em meio ao processo de redemocratização no Brasil, observando 

também os embates apresentados na imprensa brasileira sobre os rumos dessa engrenagem 
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fundamental na manutenção da estrutura coercitiva pós-1964 com desdobramentos na Nova 

República. 

 

A metamorfose do monstro e suas repercussões na imprensa brasileira (1985-1990) 

O conjunto de documentos aqui analisados, para além das matérias publicadas em 

jornais de grande circulação que compõem o cerne desta pesquisa, também é parte integrante 

os dossiês do próprio SNI (em que muitas dos impressos aqui utilizados foram encontrados) em 

que fica evidente a preocupação dos responsáveis por essa reestruturação com sua “imagem” 

perante a opinião pública. Não obstante as reformas engendradas com a revogação dos Atos 

Institucionais, as modificações na Lei de Segurança Nacional (como o fim da pena de prisão 

perpétua e abrandamento de outras penas), a revogação dos banimentos e a extinção da 

Comissão Geral de Investigações e a aprovação da Lei de Anistia, a lógica persecutória ainda 

ditava a produção dos documentos do serviço de informação, mesmo após a assunção de José 

Sarney no alto comando do Executivo nacional. 

Em meio às essas tímidas tentativas de deslocamento/desmonte do aparelho ditatorial 

alinhados ao projeto de abertura “pactuada” registrada no aparelho de Estado e na cena política 

brasileira o discurso/posicionamento dos jornais em relação aos “novos tempos” podem nos 

mostrar como a imprensa pode atuar como “uma instituição que é central aos movimentos de 

afirmação-alteração da instituição da sociedade” (BIROLI, 2009, p.271).   

As disputas pela construção das representações de novas “significações sociais” a partir 

do abrandamento da violência política no Brasil posteriores a 1979 e sua ressignificação, 

galvanizada no seio da grande imprensa e na manutenção do funcionamento das engrenagens 

ditatoriais, incidem diretamente sobre a disputa do início do processo de abertura política no 

Brasil e seu “lugar de relevância” em meio à redemocratização brasileira. A tentativa de 

imposição de um caráter harmonizador, conciliatório, apaziguador do projeto distensionista, 

certamente, não encontra eco na imprensa alternativa brasileira, que continua denunciando as 

arbitrariedades cometidas em nome da Segurança Nacional. Muitas dessas publicações não 

acompanhariam a virada para a década de 1980, mesmo com a continuidade de algumas 

reivindicações pós-anistia (a insatisfação com o projeto aprovado é tema da realização do II 

Congresso pela Anistia, ocorrido em Salvador, entre os dias 15 e 18 de novembro de 1979 ou 

mesmo nas falas dos exilados beneficiados com a própria lei quando do retorno ao Brasil).  

Bernado Kucisnki (2001) aponta que a chave para compreensão da sobrevivência de 

algumas publicações não reside no binômio resistência/repressão apenas, mas também na 
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relevância do imaginário de seus protagonistas, em detrimento da atuação de seus censores, 

captores ou algozes. Outro ponto de destaque para o autor é a apropriação de temas antes 

restritos apenas à imprensa alternativa pela grande imprensa e a recriação de seu espaço na 

esfera pública. Multiplicam-se nas páginas dos jornais de grande circulação, a partir da década 

de 1980 (intensificando-se a partir do ano de 1983), denúncias de corrupção envolvendo 

membros do SNI, acusações de graves violações de direitos humanos cometidas pelos agentes 

da repressão e, certamente, as tentativas de sobrevivência (ou mesmo expansão) do Serviço 

Nacional de Informações em um Estado Democrático de Direito. 

Uma possibilidade de entendimento analítico sobre as preocupações das repercussões 

na imprensa brasileira dos planos de reestruturação organizacional do SNI pode ser encontrada 

nos relatórios provenientes de sua Agência Central referentes ao ano de 1984. Os produtores 

do documento se propõem a elencar: 

[...] as principais atividades de Informações e Administrativas que 

caracterizaram e condicionaram o funcionamento do Departamento e de suas 

Divisões no ano considerado. Tem, ainda, como objetivo, caracterizar 

modificações estruturais havidas em suas Repartições orgânicas (SNI, 

RELATÓRIO DPT/6, 1985, p. 1). 

As primeiras de uma série de reuniões que tratariam sobre as possibilidades de 

reformulação interna geram outros dossiês, estes especificamente sobre a imprensa e o que os 

agentes da repressão chamavam de “Acompanhamento sistemático da grande imprensa” de 

notícias que fizessem alusão à modificação do SNI e seus desdobramentos na opinião pública. 

O exame minucioso das principais abordagens e críticas sobre essa reformulação tem como 

marco temporal uma entrevista do chefe do SNI concedida à imprensa em 31 de maio de 1985. 

A partir de então, temas como privacidade e banco de dados (Ultima Hora, 03 de junho de 

1985), a constituinte e o controle do SNI sobre os três poderes (Jornal da Tarde, 03 de julho de 

1985), direito ao sigilo e a Constituição (O Estado de São Paulo, 07 de julho de 1985), a questão 

da informação e o controle ideológico (Folha de São Paulo, 03 de agosto de 1985) ou sobre a 

restrição do direito ao acesso dos cidadãos brasileiros aos arquivos da polícia política brasileira, 

forneceram matéria-prima para a seleção dos agentes responsáveis pela leitura e sistematização 

das notícias referentes ao SNI naquele momento. Os temas e jornais listados acima compõem 

um estudo sobre os imóveis do serviço de informações (Próprio Nacional Residencial – PNR. 

São imóveis funcionais de propriedade da União que são geridos pela administração central do 

Ministério da Defesa.) contendo uma espécie de memória do SNI incluindo minutas, decretos, 

leis e recortes de jornais que tangenciam a preocupação a autoimagem do monstro (SNI, PNR, 

1986). 
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Contudo, o ponto de viragem nessa preocupação e monitoramento seriam as 

circunstâncias misteriosas da morte do jornalista Alexandre von Baumgarten, provavelmente 

ocorrido após seu rapto em uma embarcação no dia 13 de outubro de 1982, na companhia de 

sua esposa e o barqueiro responsável pelo transporte. O corpo de Baumgarten é encontrado 12 

dias após seu desaparecimento em uma praia do Rio de Janeiro com visíveis perfurações à bala. 

O caso Baumgarten, como ficou conhecido, apontava para a existência de um dossiê secreto, 

escrito pelo jornalista, com a denúncia da existência de um esquema de lavagem de dinheiro 

envolvendo empresas privadas, o SNI e a revista O Cruzeiro (Alexandre von Baumgarten foi 

sócio da revista), operacionalizando uma mídia favorável ao governo. Após sua morte, a revista 

Veja publica o dossiê em janeiro de 1983 apresentando um laudo do IML em que se encontram 

registradas duas perfurações à bala, uma no crânio e outra no tórax, apontado para 

características de execução. O jornal Correio Brasiliense noticia em 17 de setembro de 1985 o 

indiciamento do General Newton Cruz, chefe da Agência Central do SNI em Brasília, por 

suposto envolvimento no assassinato do jornalista. Há uma intensa repercussão na imprensa a 

partir de então, tanto do caso Baumgarten, das investigações sobre a autoria militar do atentado 

à bomba no Riocentro ocorrido em 1981, como das sucessivas tentativas de mudanças internas 

e externas do SNI perante a sociedade brasileira diante de uma avalanche diárias de denúncias 

e críticas extremamente desfavoráveis contra sua permanência. Uma longa compilação de 

recortes de jornais, dividida em vários volumes, é organizada em torno de qualquer matéria que 

envolva o que agentes apontam como campanhas contestatórias, difamatórias, de destruição ou 

desmoralização do SNI.  

Contudo, anteriormente, em documento interno, de 22 de maio de 1985, denominado 

“Depoimento de servidores do SNI”, são apresentadas como alvo de intensas críticas tanto as 

repercussões negativas do caso Baumgarten, como são apresentados indício da participação de 

funcionários e agentes do SNI na exploração ilegal de madeira na Reserva de Tucuruí (SNI, 

MEMÓRIA Nº 3ASS/85, 1985, p.1).  

Retomando ao intenso debate sobre o desgaste da imagem do SNI perante a opinião 

pública, no mês de setembro são veiculadas matérias sobre as longas reuniões da alta cúpula 

das Forças Armadas brasileiras. Não obstante o caráter taciturno da pauta, o jornal Última Hora 

de Brasília noticia em 28 de setembro de 1985 sobre uma longa reunião e aponta indícios da 

discussão de um plano de reestruturação interna do SNI, sendo apresentada por seus 

interlocutores simplesmente como uma pauta de temas profissionais. Os dossiês que contém os 

extratos dos jornais muitas vezes apresentam falhas na sistematização das informações, uma 
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vez que o agente produtor do documento reproduzia para fins de arquivamento e levantamento 

de informações apenas a matéria selecionada, sem demais informações sobre as edições, sendo 

necessária uma ampliação metodológica, para fins deste trabalho, da pesquisa nos acervos dos 

próprios jornais. 

As intensas reuniões e suas pautas secretas, entre os anos de 1985 e 1990, hoje podem 

ser livremente consultadas, sendo apresentadas planilhas, planejamentos, mapas, atas, estudos 

e levantamentos. A composição desse material se divide em assuntos como a quantidade, 

desdobramentos e área geográfica das Agências Regionais do SNI; modificação na estrutura 

organizacional; levantamentos dos problemas básicos do SNI; instalação e funcionamento dos 

escritórios. Apresentados nessas reuniões como parte fundamental na nova reformulação do 

SNI, essas representações locais tinham como objetivo descentralizar os trabalhos das Agências 

Regionais e, segundo documentação interna, seriam implantados em todas as capitais do país 

até o ano de 1990. O projeto-piloto ocorreu em 1986 na cidade de São Luís, Maranhão, 

posteriormente houve a instalação na cidade de Imperatriz (SNI, Reunião com os chefes das 

Agências Regionais, 1987, p.1).  

Na tentativa de esmaecer os contornos da crise que se avolumava no SNI, há também o 

levantamento e sistematização das (poucas) reportagens que demostram a importância da 

manutenção de um sistema de informações. Em 14 de janeiro de 1990, o periódico 

pernambucano Jornal do Commércio, publica a seguinte matéria: “O SNI e a Lei: acabar com 

o SNI é arrancar os olhos do futuro Presidente”. Dez dias depois, agora no impresso A Gazeta, 

é veiculado artigo defendo os funcionários e o funcionamento do SNI, muito embora fosse 

sensata uma reformulação. Em 10 de maio do mesmo ano, o SNI organiza um dossiê contendo 

um excerto do jornal cearense O Povo contendo artigo em defesa da permanência do SNI e 

atacando os candidatos Lula e Collor em suas propostas de desmonte dessa comunidade de 

informações. Ao longo do ano se multiplicam matérias veiculadas em jornais de grande alcance 

e vendagem e, proporcionalmente, o trabalho de compilação, ampliando o leque para jornais de 

todo o país e de diversos alcances, tiragens e vendagens (SNI, ACE 8225/90, 1990).  

As possibilidades de pesquisa nesses arquivos e fundos documentais desclassificados 

como secretos avançaram substancialmente com a sanção da Lei de Acesso à Informação (LAI) 

nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regulamenta o direito constitucional de acesso às 

informações públicas. A LAI passa a determinar, para documentos com classificações 

consideradas como ultrassecreta, secreta ou reservada, os prazos máximos de restrição de 

acesso de 25, 15 e 10 anos, respectivamente, a partir de sua produção. Alguns desses 
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documentos, sob a égide da confidencialidade dos assuntos de Estado, podem sinalizar atos 

ilícitos de agente públicos, e são de fundamental importância para os procedimentos da 

chamada Justiça de Transição. Tornam-se, portanto, “sensíveis”, balizadores da busca por 

reparações em países que viveram regimes autoritários ou outros processos em que houve o 

emprego sistemático da violência. Este conjunto de ações da Justiça de Transição tem como 

objetivo precípuo rescindir definitivamente com o passado autoritário e viabilizar a 

solidificação de uma democracia madura, na qual se observe o respeito e a tutela ampla aos 

direitos humanos, com o cumprimento de obrigações definidas que emanam do sistema 

internacional de proteção a estes direitos. As legislações de acesso à documentação produzida 

pelos órgãos de repressão, bem como a criação de comissões da verdade, mudanças 

institucionais e legislativas, criação de museus ou mesmo a judicialização dos perpetradores 

dessas violações fazem parte dessas ações na tentativa de enfrentamento ou superação de 

períodos considerados traumáticos.  

 

Considerações finais 

A necessidade do enfrentamento desse passado traumático e das tentativas de 

abrandamento da atuação coercitiva das engrenagens ditatoriais brasileiras e de sua 

permanência em ambiente democrático é pautada pela garantia dos quatro princípios básicos 

dos mecanismos da chamada Justiça de Transição. Os direitos à memória e à verdade, à justiça, 

à reparação e à reforma institucional se encontram, no Brasil, marcadamente ameaçados pela 

justificativa de irrevogabilidade da Lei de Anistia, argumentações juridicamente recorrentes na 

maioria das decisões judiciais que julgam como improcedente as tentativas de revisão da lei.  

A questão do acesso e apuração da documentação produzida pela polícia política 

brasileira, em especial os dossiês produzidos pelo SNI sobre a imprensa alternativa brasileira e 

a veiculação de escândalos de corrupção, investigações do envolvimento de membros do alto 

escalão das Forças Armadas no ano período aqui privilegiado pode incitar a reflexão sobre a 

continuidade das práticas de repressão, invisibilidade e silenciamento como parte de um legado 

autoritário. O estabelecimento de medidas públicas que garantam processos de conhecimento e 

elucidação de encadeamentos verossímeis do passado, em especial da(s) memória(s) das 

ditaduras e da atuação de seu aparelho repressivo, pode fornecer elementos às novas gerações 

e, minimamente, trazer à tona discussões sobre conhecimento e possibilidade de não repetição 

das graves violações de direitos humanos perpetradas pelo Estado brasileiro. 
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A criação de núcleos museológicos, por exemplo, poderia cumprir parte desse papel. A 

instalação do Memorial da Resistência de São Paulo, na sede do antigo DOPS-SP, atende à 

continuidade das políticas de reparação, sendo encarada como tarefa do Estado, para além de 

seu caráter reparatório de cunho econômico e acima de matizes ideológicas ou político-

partidárias.  

A afirmação de uma memória social dominante estaria, assim, diretamente articulada ao 

papel político desempenhado pelos mecanismos de difusão de informação dominantes. O 

posicionamento a favor da adoção de políticas específicas de memória para enfrentar um 

passado traumático visaria garantir não apenas a compreensão do que ocorreu (a acepção de 

“verdade” trabalhada nesta perspectiva), mas, também, o reforço da compreensão da 

necessidade do conhecimento desses fatos históricos para o entendimento das possíveis rupturas 

e continuidades desse legado.  

O papel determinante do acesso às essas documentações possibilita a compreensão de 

fatos ocorridos durante a ditadura civil-militar brasileira e se desdobra na perspectiva da 

promoção dos valores democráticos e dos direitos humanos. A importância desses arquivos 

passa também pelo viés da preservação da memória história e pela ação de atribuição de um 

significado a eles. Pierre Nora (1981) aponta, na conceituação de “lugares de memória”, a 

necessária “vontade de memória”, ou seja, uma intenção memorialista que lhe confira 

identidade e o diferencie de “lugares de história”, não obstante o jogo de constante 

sobredeterminação entre ambos. Neste sentido “os lugares de memória nascem e vivem do 

sentimento que não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é preciso manter 

aniversários, organizar celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas 

operações não são naturais” (NORA, 1981, p. 13). A coleta, gestão e sistematização desses 

arquivos por parte de Universidades, arquivos, fundações, bibliotecas e projetos permitem a 

reelaboração das memórias do período ditatorial e fomentam novas pesquisas acadêmicas, 

possibilitando desnudar, uma vez mais, não obstante os esquecimentos e silenciamentos 

imputados sobre o uso das torturas e outras violações de direitos humanos contra opositores 

político e o caráter clandestino e sub-reptício dos aparelhos de repressão.  
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NEGOCIANTES PORTUGUESES NAS PÁGINAS DE O CONCILIADOR 

(1821-1823) 
Lorrane Costa Ribeiro 

 

 

Introdução 

A dinâmica política instalada com a “adesão”1 do Maranhão a Independência do Brasil, 

em julho de 1823, gerou profundas modificações nas esferas sociais e econômicas da 

província2 . Dentre as alterações oriundas da nova conjuntura política, destaca-se a súbita 

mudança na vida dos indivíduos considerados “portugueses”3: antes ocupantes de espaços e 

cargos de prestígio, esses sujeitos passaram a sofrer duras perseguições. Os sequestros de bens, 

instituídos por D. Pedro I ainda no contexto das guerras de Independência, são reflexos por 

excelência desse novo quadro; entre os indivíduos diretamente afetados por eles, encontra-se o 

grupo dos negociantes “portugueses” pertencentes ao Corpo de Comércio do Maranhão.  

A situação dos sequestros só viria a se alterar em 1825, com a assinatura do Tratado de 

Paz e Aliança. Por meio de seu artigo VIII, o tratado instituiu a criação da Comissão Mista 

Brasil-Portugal, que ficaria responsável por julgar as reclamações que lhe seriam enviadas por 

indivíduos prejudicados com o processo de Independência, avaliando se estas seriam ou não 

passíveis de ressarcimento. Em meio aos reclamantes que buscaram a Comissão, figuram os 

dezoito membros do Corpo de Comércio.  

Nas páginas de O Conciliador – periódico maranhense que circulou de abril de 1821 a 

julho de 1823 – é possível apreender aspectos das atividades políticas e econômicas desses 

negociantes em uma conjuntura oposta à do pós-Independência. A análise desses dados 

contribui na compreensão de informes que estão para além de determinadas particularidades da 

vida desses homens e nos revelam o papel destes indivíduos e do Maranhão no comércio 

 
 Graduanda em História pela Universidade Estadual do Maranhão. O presente artigo é derivado do relatório de 

pesquisa de iniciação científica do plano de trabalho “Reclamantes do Corpo de Comércio do Maranhão nas 

páginas de O Conciliador (1821-1823)”, financiado pelo CNPq.  
1 A palavra “adesão”, entre aspas, é uma referência ao termo frequentemente utilizado nos documentos que 

firmaram a incorporação das capitanias aos ditames da Revolução Liberal de 1820 e, posteriormente, nos autos 

das câmaras que declararam sua união ao Império. A província do Maranhão “aderiu” ao liberalismo português 

em 6 de abril de 1821. 
2 Por decisão das Cortes, em setembro/outubro de 1821, as então capitanias foram denominadas províncias. Não 

sendo este o escopo da discussão aqui apresentada, utilizarei, ao longo do trabalho, o termo província de forma 

indistinta. 
3 Conforme Robert Rowland (2003), o interesse em construir um Estado diferente daquele pré-independente 

suscitou a necessidade de redefinir as noções de “brasileiros” e “portugueses”; longe de se delimitarem apenas aos 

locais de nascimento, os termos passaram a indicar posicionamentos políticos, como modo de frisar as diferenças 

existentes entre os antigos membros do Reino Unido. 
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desenvolvido no mundo Atlântico, bem como as características dos jogos políticos 

desenrolados na província. 

 

Atuação dos negociantes portugueses, pertencentes ao Corpo de Comércio do Maranhão, 

em O Conciliador (1821-1823) 

A Revolução Liberal do Porto pôs em circulação uma abundante quantidade de 

periódicos pelos domínios do Reino Português (NEVES, 2005, p. 629). No Maranhão, o jornal 

O Conciliador começou a ser publicado nove dias após a “adesão” da província ao movimento 

constitucional do Porto, influência direta dos novos ares liberais.  

Redigido por Antonio Marques da Costa Soares e José Antonio da Cruz Ferreira Tezo 

(padre Tezinho), os 34 primeiros números do Conciliador circularam de forma manuscrita, 

somente em novembro, com a instalação da Tipografia Nacional do Maranhão, o periódico 

passou a ser impresso. Em suas primeiras edições é notória a presença da chamada pedagogia 

constitucional que, para Marcelo Galves (2010), adquiriu na província uma perspectiva 

contrária aquela identificada por Lúcia Neves (2003) no Rio de Janeiro: enquanto neste último 

a pedagogia se contrapôs ao despotismo, incidindo, assim, na separação de ambos os lados, no 

Maranhão, o despotismo também foi contestado, decorrendo, porém, em uma maior afinidade 

com as Cortes e com os ideais de manutenção da unidade luso-brasileira. Desse modo, O 

Conciliador delegou-se a tarefa de apresentar e defender as premissas liberais e, nos meses 

iniciais, legitimar a permanência de Pinto da Fonseca4 a frente do cargo de governador da 

província. 

Nas páginas do impresso é possível observar forte participação dos negociantes 

portugueses da praça comercial de São Luís. Para fins desse trabalho, apenas aqueles 

pertencentes ao Corpo de Comércio do Maranhão – espécie de esfera representativa desses 

homens de negócio (CUTRIM, 2013, p. 23) – foram analisados, correspondendo a um total de 

dezoito nomes: 

 

 

 

 

 

 
4 Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca governou a província do Maranhão entre 1819 e 1822, conseguindo 

manter-se no cargo através de um pertinente jogo de alianças políticas estabelecidas com personagens influentes. 
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Negociantes portugueses analisados, pertencentes ao Corpo de Comércio do 

Maranhão 

Antonio José Meirelles José da Costa Santos 

Antonio José Gomes José Rodrigues Roxo 

Antonio José Pinto Manoel Antonio de Carvalho e 

Oliveira 

Filipe José das Neves Manoel Domingues Dias 

Francisco Antonio Vieira Manoel Duarte Godinho 

Francisco Marques Rodrigues Manoel João Correa de Souza 

Francisco Tavares Barros Manoel José da Silva Leite 

João Antonio da Silva Manoel Lopes da Costa 

João José de Almeida Júnior Miguel Tavares 

 

As situações em que estes indivíduos figuram ao longo do jornal variam, contudo, 

enfocaremos aqui na análise dos aspectos políticos e econômicos de suas atividades.  

Mormente, uma condição partilhada pela maioria desses homens condiz as recorrentes 

participações em manifestações de caráter político. Logo na edição nº 5, são publicadas pelo 

Conciliador as deputações do Regimento de Milícias, da Companhia de Cavalaria Franca e do 

Comércio e Agricultura, em que são expressos apoio ao constitucionalismo português e a 

permanência de Pinto da Fonseca no cargo de governador. Dentre os assinantes dessas 

deputações constam doze dos nomes aqui analisados, alguns subscrevendo em mais de uma 

delas, como Antonio José Meirelles e Manoel José da Silva Leite. Estas declarações 

prosseguem, mesmo quando a administração de Fonseca finda e este é sucedido por uma Junta 

Governativa, no ano de 1822, como demonstra uma carta publicada no nº 64: redigida pelo 

Corpo de Comércio e destinada ao ex-governador, a correspondência louva a conduta por ele 

mantida durante os anos de administração, descrita como “(...) inalterável, sempre admirável e 

digna de ser imitada por aqueles que assomam os grandes empregos e os cargos mais 

preeminentes” (CONCILIADOR, n. 64, 20/2/1822, p. 2); oito dos negociantes analisados 

encontram-se entre os membros do Corpo que assinam a correspondência. A presença desses 

homens em manifestações como as supracitadas é significativa: o ato de aproximar-se da 

administração provincial poderia ser a garantia de portas abertas em relação aos negócios, como 

evidencia Luisa Cutrim (2017) para o caso de Antonio Meirelles. Entretanto, faz-se necessário 

ressaltar que tal aproximação cativava não só benefícios, mas também desvantagens.   
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Marco Morel (2005) percebe a imprensa da primeira metade do Oitocentos como uma 

ferramenta de participação política que ultrapassa o âmbito da palavra impressa, estando, por 

vezes, diretamente vinculada a outros mecanismos de mesmo cunho, como mobilizações 

populares e apelo a luta armada. Quando as notícias do projeto de Independência capitaneado 

pelo Rio de Janeiro começaram a chegar na província, em 1822, O Conciliador passou a 

reforçar seu papel pedagógico de fidelidade as Cortes portuguesas. Assim, no momento em que 

as tropas independentistas avançaram sobre os territórios do Piauí e Ceará, o jornal organizou 

uma doação de sacas de arroz para o sustento das tropas que defendiam a província. A 

subscrição fora atendida por 94 doadores e mais da metade dos nomes analisados figuram entre 

eles, com destaque para Antonio José Meirelles (um dos organizadores da subscrição), João 

Antonio da Silva e Manoel Domingues Dias, que constituíam três das nove maiores doações. 

 Na edição nº 151, o periódico publicou o Manifesto Constitucional dos moradores da 

cidade de São Luís do Maranhão, resposta direta a afirmação do deputado cearense José 

Martiniano de Alencar “que previu a ‘adesão’ do Maranhão ao sistema do Rio de Janeiro” 

(GALVES, 2010, p. 135). No manifesto os juramentos prestados ao Soberano Congresso foram 

reafirmados; entre as assinaturas encontram-se os nomes aqui examinados. Estes episódios nos 

revelam um acentuado comprometimento desses personagens com a defesa do 

constitucionalismo português.  Para a maior parte deles a preservação da unidade entre o Brasil 

e Portugal fazia-se mais favorável aos negócios: condições como a menor distância entre o 

Maranhão e Portugal em comparação ao Rio de Janeiro facilitava fatores como comunicação e 

transações comerciais (ASSUNÇÃO, 2005, p. 346).  

Ademais, é preciso compreender o ato de assinalar como um cuidado com a própria 

imagem de quem o fazia, visto que esta desempenhava um papel fundamental nas relações 

traçadas na esfera mercantil e também na social. Quando estes homens subscreviam a lista de 

assinantes do Conciliador, por exemplo, intentavam mais do que informar-se sobre as notícias 

ali veiculadas. Esta prática correspondia ao almejo de obter prestígio junto à sociedade, 

demonstrar concordância em relação às ideias ali expressas, além de tornar pública afinidades 

e desavenças políticas (GALVES, 2010, p. 144).  

O impresso também nos revela aspectos das atividades econômicas desses negociantes, 

inferidas principalmente através dos registros de entrada e saída de embarcações do porto de 

São Luís, geralmente disponíveis nas últimas páginas das edições. As embarcações eram 

aguardadas pelos moradores da província tanto para a obtenção de notícias – visto que sua 

circulação se dava principalmente pelo meio marítimo – como para a movimentação do fluxo 
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comercial (LEVATI, 2015, p. 55). O Conciliador normalmente informava dados como nome 

do navio, proprietário, carga, local de partida, entre outros elementos, que, ao analisados, nos 

indicam que metade desses negociantes estavam envolvidos em um intenso circuito comercial 

transatlântico, particularmente em localidades situadas na América portuguesa, Europa e em 

África.  

No que se refere ao comércio estabelecido com a Europa, despontam entre os registros 

menções a Lisboa e a Liverpool. Embora o periódico não informe a natureza das cargas 

advindas desta última cidade, é possível afirmar que as relações firmadas com a praça de São 

Luís giravam em torno do comércio de algodão, uma vez que os portos ingleses constavam 

entre os maiores mercados consumidores deste gênero produzido pela província. Conforme 

Luisa Cutrim (2018), entre os anos de 1821 e 1822, Liverpool correspondeu a um dos principais 

destinos da exportação algodoeira do Maranhão. Dentre os negociantes analisados, o 

comendador Meirelles e Antonio José Pinto encontram-se envolvidos neste comércio. 

As edições nº 57 e nº 58, por sua vez, nos dão um panorama do comércio desenvolvido 

entre Lisboa e São Luís. Nelas são publicados extratos do Campeão Lisbonense em que José 

Lopes de Mello, ao tomar conhecimento sobre acusações realizadas contra Meirelles, sai em 

defesa da honra e do crédito deste. Para tanto, apresenta uma atestação assinada por doze 

negociantes5  daquela praça que, além de testificarem a proba conduta do comendador, se 

autodeclaravam sócios, correspondentes e sujeitos com os quais o negociante tratava de todas 

as suas transações comerciais. Luisa Cutrim observa que: 

Entre os signatários, havia nomes de peso, como Manoel de Sousa Freire e 

José Diogo de Bastos, considerados por Jorge Pedreira (1995, p. 168-190; 

393) como membros da “oligarquia dos contratadores”, ativos em Portugal 

desde o final dos setecentos. Ser correspondente comercial, como afirmavam 

os negociantes lisboetas, significava relações privilegiadas e obrigações 

recíprocas (Cutrim, 2017, p. 66).    

Negócios também foram estabelecidos desse lado do Atlântico. O Conciliador registra 

a saída e entrada de embarcações advindas e destinadas a portos situados na América 

portuguesa, especificamente em localidades como Pernambuco, Ceará, Pará, Bahia e outras 

regiões do Maranhão. O comércio instituído com esses locais destinava-se basicamente ao 

abastecimento do mercado interno da província, sendo recorrente a chegada de aguardente, 

café, couros, açúcar e escravos. 

 
5 Antonio Francisco da Silva, Jacinto Dias Damazio, José Diogo de Bastos, Antonio Ignacio do Porto, Estevão 

Fontes, Manoel de Souza Freire, Alexandre Antonio Machado, José Anacleto Gonsalves, Antonio José Bastos, 

Antonio José de Miranda, Junior, Jacinto Jozé da Cunha e João Martins Pereira Monteiro. 
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Desde a extinção da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, em fins do século XVIII, os 

negociantes portugueses dessa praça tornaram-se os principais responsáveis por introduzir a 

mão de obra escrava na província. O comércio de sujeitos escravizados era um dos ramos mais 

lucrativos para os homens de negócio do Oitocentos e mesmo o Tratado de 1815 6  não 

representou grande empecilho a esta prática, como demonstra a chegada de algumas 

embarcações.  

Em 25 de novembro de 1821, aporta em São Luís o bergantim Maria, vindo das ilhas 

de Cabo Verde com escravos destinados a Antonio José Pinto (CONCILIADOR, nº 40, 

25/11/1821, p. 8). Embora não seja mencionado pelo jornal, o banco de dados do site Slave 

Voyages7 informa que um total de 87 escravos embarcaram no bergantim e que somente 84 

chegaram ao Maranhão – três deles não sobreviveram a travessia. A mesma embarcação ancora 

na província em 2 de junho de 1823, vinda de Bissau com “(...) 212 escravos boçais, 

consignados a Antonio José Pinto” (CONCILIADOR, nº 198, 2/6/1823, p. 6). O banco de dados 

relata que 243 escravos embarcaram no bergantim e que, no primeiro desembarque (com local 

não informado), 28 deles permaneceram. Em suma, estas viagens resultaram em um saldo 

positivo ao negociante, visto que a porcentagem de mortes foram baixas e que a embarcação 

Maria não fora capturada pela marinha inglesa – alternativa viável considerando a ilegalidade 

do comércio praticado, uma vez que se originava de portos ao norte da Linha do Equador. 

Ainda que o registro da chegada de escravizados não seja grande no periódico – talvez 

pelas implicações do Tratado de 1815 – é possível observar que não apenas Antonio José Pinto 

envolveu-se com esse comércio. Na edição nº 202, Manoel Duarte Godinho anuncia a venda de 

“(...) um negro cozinheiro e uma negra costureira, engomadeira e cozinheira” 

(CONCILIADOR, n. 202, 18/6/1823, p. 4). A casa comercial de Antonio Meirelles, por sua 

vez, aparece associada a compra de escravos na edição nº 166 e realizando um leilão de escravos 

boçais vindos da Angola, no nº 204. Assim, conquanto esses registros não correspondam 

integralmente a escravizados advindos de regiões ao norte do Equador, nota-se que a circulação 

dessa mão de obra na província permaneceu ativa. 

O conjunto desses dados nos revelam intensa participação desses negociantes no 

comércio transatlântico. Ao contrário do que fora postulado por autores como Gabriel Pereira 

(2009), o porto de São Luís encontrava-se inserido em um forte circuito mercantil, com 

 
6 Assinado durante o Congresso de Viena, o tratado estabelecia o fim do tráfico negreiro em toda a costa africana 

ao norte da linha do Equador. 
7  O banco de dados apresenta informações sobre o tráfico de sujeitos escravizados dentro da dinâmica 

transatlântica, fundamentadas em dados provenientes de arquivos e bibliotecas referentes à esfera do Atlântico. 

Compreende os anos de 1514 a 1866 e contém cerca de 35.000 registros de expedições negreiras. 
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interesses nada tímidos. Os sujeitos aqui analisados formavam uma comunidade de negociantes 

estável, que não se limitavam aos papéis de meros representantes dos interesses dos grandes 

nomes lisboetas na América. Antes, possuíam ambições próprias dentro do jogo mercantil, 

sendo suas notabilidades reconhecidas em outras praças comerciais.  

Pereira (2009, p. 265) argumenta que estes homens “(...) não se arriscavam no jogo 

mercantil com capitais próprios”, sendo a casa de Antonio José Meirelles uma das poucas 

exceções a essa regra. Entretanto, como fora demonstrado, Antonio José Pinto atuou 

veementemente no comércio negreiro, mercado que, devido as constantes flutuações de 

lucratividade, constituía-se como um dos ramos mais instáveis e arriscados do século XIX. Sua 

assaz atuação nesse ramo evidencia perspicaz capacidade de manter-se nesta dinâmica, 

capacidade esta compartilhada por outros negociantes desta praça, ainda que não 

especificamente relacionados ao tráfico de escravos.  

Até o início de 1823, a Junta Governativa8 sediada em São Luís conseguiu conservar 

os principais territórios do Maranhão, resistindo as tropas independentes que avançavam em 

direção a província. Contudo, fatores como o retorno do absolutismo na metrópole, em junho 

de 1823, o cerco a São Luís no mesmo período e a conquista do Piauí e Ceará pelas forças do 

Sul, no ano anterior, contribuíram para que a Independência se tornasse uma realidade cada vez 

mais provável. Ademais, a aproximação das tropas inimigas das fazendas produtoras de algodão 

levou os fazendeiros a optarem pela “adesão”, enxergando nela a possibilidade de reorientarem 

suas posições políticas e sociais; quando a esquadra do almirante Cochrane chegou nos mares 

da província, todo um quadro favorável a “adesão” já havia sido pintado (ASSUNÇÃO, 2005, 

p. 350-351). Assim, no dia 28 de julho de 1823, o Maranhão “aderiu” a Independência do Brasil. 

O pós-Independência instaurou na província um cenário até então não vivenciado pelos 

sujeitos politicamente considerados como “portugueses”. Em sua maioria vinculados a 

administração anterior e participantes dos atos de resistência a Independência, estes foram 

duramente perseguidos. Gladys Ribeiro (2007) afirma que este estado de hostilidade aos 

“portugueses” pode ser observado em todo o Império, especialmente nas províncias do Norte, 

onde por mais tempo ocorreram as chamadas guerras de Independência; a nova conjuntura do 

Brasil concebia a urgente necessidade de diferenciar-se daqueles que um dia foram 

considerados como “irmãos”. Como forma de instituir tal diferenciação e de incitar inimizades 

 
8 Estabelecida em fevereiro de 1822, a Junta permaneceu em vigor até julho de 1823, sendo extinta com a “adesão” 

da província a Independência do Brasil. 
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nos meios políticos e comerciais, o governo de D. Pedro I estabeleceu, em 11 de dezembro de 

1822, o sequestro de bens dos “portugueses”:  

Seriam passíveis de sequestro as mercadorias existentes nas alfândegas 

pertencentes aos súditos do reino de Portugal; todas as mercadorias, ou as 

suas importâncias que existissem em poder de negociantes deste Império; 

todos os prédios rústicos e urbanos que estivessem nas mesmas 

circunstâncias; e, finalmente, as embarcações ou parte delas que 

pertencessem a negociantes daquele reino (Araújo, 1836, t. 3, p. 367 apud 

Ribeiro, 2007, p. 400). 

Todos os negociantes “portugueses” aqui analisados foram fortemente afetados pelos 

sequestros, sofrendo a perda de bens móveis e imóveis. Este quadro só viria a ser alterado em 

agosto de 1825, com a promulgação do Tratado de Paz e Aliança entre Brasil e Portugal. Além 

de firmar o reconhecimento da Independência do Brasil por parte da antiga metrópole, o 

documento instituiu o fim dos sequestros e a indenização e/ou restituição dos prejuízos 

acumulados por indivíduos durante as guerras de independência. Para tanto, o tratado definiu 

no artigo VIII a criação da Comissão Mista Brasil-Portugal, que ficaria responsável por julgar 

as reclamações que lhe seriam enviadas dentro do prazo de um ano, a partir de sua criação, em 

outubro de 1827. Os dezoito negociantes deste trabalho procurariam a Comissão sob essa égide, 

alguns adquirindo o ressarcimento de seus prejuízos, outros não.  

 

Considerações finais 

A análise da vida dos dezoito negociantes pertencentes ao Corpo de Comércio do 

Maranhão – que futuramente recorreriam seus prejuízos de guerra na Comissão Mista Brasil-

Portugal – nas páginas de O Conciliador, nos permitem chegar a algumas conclusões. 

Primeiramente, é perceptível o envolvimento desses homens em um sinuoso jogo 

político. Nesta dinâmica, a necessidade de expor seus posicionamentos – fossem eles 

simpatizantes ou não com o quadro vigente – estava relacionada não só aos possíveis benefícios 

decorrentes desse ato, mas também ao cuidado com a imagem de quem o fazia – elemento 

essencial nas relações construídas por esses homens de negócio. Nesse sentido, a aproximação 

com a administração provincial, bem como o apoio a figuras de influência, poderia ser a 

garantia de caminhos favoráveis às atividades comerciais e foi uma prática usual a esses 

indivíduos, como demonstram as subscrições assinadas em favor de personagens de renome ou 

em defesa do constitucionalismo português. 

Estes negociantes também encontravam-se inseridos em um amplo comércio 

transatlântico, com relações estabelecidas em diferentes praças comerciais, principalmente em 

localidades situadas na América portuguesa, Europa e em África. Contrapondo-se a ideias 



VI Simpósio de História do Maranhão Oitocentista / VI Simpósio Internacional de História Contemporânea: 200 

anos de regulamentação da imprensa no mundo luso-brasileiro. 

ISSN: 2236-9228 / 2357741-X 

191 

 

convencionadas de que estes homens consistiam em meros representantes dos interesses 

portugueses na província, a análise efetuada nos revela que, dentro do seguimento mercantil, 

eles eram possuidores de ambições próprias, sendo suas notabilidades reconhecidas por outros 

negociantes do mundo Atlântico. Para além da comercialização de produtos básicos, alguns dos 

nomes aqui enfocados envolveram-se ativamente no mercado negreiro que, como exposto, 

tratava-se de um dos ramos mais arriscados do século XIX; estes fatores atestam a capacidade 

desses personagens em manterem-se incorporados nessa complexa dinâmica comercial.   
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OS SONHOS DE ABRIL: a desarticulação da PIDE/DGS em meio à 

dissolução do Império do Ultramar através do jornal O Século (1974-1976) 
 Luana dos Anjos Pereira1 

 

Introdução 

O Estado-Novo foi um regime político autoritário erguido por António Salazar que, 

depois de algum tempo, resistirá à própria morte política do seu mentor, continuando sob a 

vigência do seu sucessor Marcelo Caetano. A Primavera Marcelista 2  foi derrubada pela 

Revolução dos Cravos em abril de 1974 e a Polícia Política PIDE/DGS foi logo um objeto de 

medidas de dissolução e de criminalização de seus agentes. A Revolução dos Cravos acabou 

por potencializar a desarticulação do Império Ultramarino Português (Guiné-Bissau, Angola e 

Moçambique), uma vez que a guerra colonial esteve no epicentro da eclosão do movimento que 

derrubou o salazarismo.  

Esse artigo faz parte de um trabalho monográfico e pretende colaborar com a ampliação 

e desenvolvimento das obras historiográficas em relação à história contemporânea de Portugal. 

Diante disso, esse trabalho almeja investigar as especificidades da dissolução da PIDE/DGS 

que foi um dos sustentáculos para que o regime perdurasse por tanto tempo, que atuava em 

África, principalmente em Angola e Moçambique.  

 

A estrutura e desmontagem da PIDE/DGS. 

Durante o Estado Novo, um dos sustentáculos do regime foi a sua polícia política. A 

historiadora Maria da Conceição Ribeiro (1995) em sua tese A Polícia Política no Estado Novo 

(1926-1945) explica que o lema do regime salazarista era: “Nada contra a Nação. Tudo pela 

Nação”. Dessa forma, a ditadura implantava uma política autoritária aos denominados 

“inimigos da Pátria”. Nesse contexto, a partir de 1933 com a Constituição, a supressão de 

liberdade e direitos ficou condicionada ao que feria ou não a legitimidade do Estado. 

Parafraseando Giorgio Agamben (2004), o Estado de exceção, não se preocupa com a ordem, 

mas sim com a cultura do medo. Para Agamben, o Estado de exceção é uma estratégia para 

retirar os que não fazem parte do sistema da política da ordem vigente. Dessa forma, um dos 

 
1 Estudante da Graduação em História-Licenciatura na Universidade Estadual do Maranhão. Membro do Núcleo 

de Pesquisa em História Contemporânea (NUPEHIC), sob coordenação da Prof. Drª Monica Piccolo. Bolsista do 

PIBIC/CNPQ 2020/2021. Email: anjosluana1998@outlook.com. 
2 O acesso às publicações do jornal O Século deu-se durante a realização do Estágio Internacional, financiado pela 

FAPEMA, durante os meses de janeiro e março de 2019. 
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pilares do Estado Novo era zelar pela segurança do regime e garantir a fidelidade ao mesmo. 

Isso será feito através da PVDE. 

Nesse cenário, ainda segundo Irene Pimentel (2011), a PVDE surgiu juntamente com a 

existência de ditaduras em vários países da Europa no período entre guerras, tornando 

aparentemente evidente o fato de diversos regimes, apesar das diferenças, apresentarem 

características semelhantes, especificamente no que se relacionava com a polícia política. 

Diante disso, “a PVDE assinou com a polícia italiana, um acordo técnico e uma troca de 

informações sobre pessoas <<politicamente perigosas>>, nomeadamente comunistas” 

(PIMENTEL, 2011, pp.28-9). A PVDE não teria uma vida muito longa, pois durante a Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945), o mundo passou por uma luta territorial travado por vários países, 

os quais cada um tinha que se posicionar diante o conflito armado.   

A PVDE durou até 1945 e sua principal função era, segundo Irene “a repressão do 

comunismo, designadamente no que tocava às ligações entre elementos portugueses e 

agitadores estrangeiros, por isso ficando incumbida de colaborar com as polícias estrangeiras”. 

(PIMENTEL, 2018, p.72). Após a Segunda Guerra Mundial3 a PVDE, foi remodelada, e em 

1945, surge como PIDE, a nova polícia do Estado Novo, executando funções tanto no território 

internacional quanto no território nacional. Competia à PIDE a responsabilidade pelos serviços 

de passaporte, emigração e controle de fronteiras. Ainda sobre a PVDE, Pimentel (2011), 

explica que esse decreto concedeu a polícia política ainda mais independência:  

O Decreto-Lei n° 35 046, de 22 de Outubro de 1945, que criou a PIDE, 

considerou-a como organismo judiciário autónomo, com a mesma orgânica 

interna, poderes e funções que o direito comum atribuía á PJ e formou, pela 

primeira vez, um quadro de funcionários e agentes. Lembre-se que, se a 

PVDE apenas tinha cerca de 30 agentes, em 1935, através de uma 

reorganização dos serviços, em 1947 (Decreto-Lei n ° 36 527), a PIDE ficou 

com um quadro composto por 541 funcionários de direcção e investigação e 

150 de secretaria. Em 1948, o quadro tinha 726 funcionários, embora só 

houvesse 521 elementos colocados, faltando, sobretudo preencher as vagas 

do pessoal de investigação (PIMENTEL, 2011, p.31).  

Além disso, de acordo com Pimentel (2011), após 1945 as prisões preventivas não 

tinham mais prazos de duração até a formação da culpa e o trânsito do processo, ou seja, 

diversos presos esperaram em média quatro anos pelo julgamento.   Retomando as análises de 

Irene Pimentel (2011), a legislação da PIDE foi ampliada a partir de 1945, com medidas que 

fortaleceram a autonomia da Polícia Política, principalmente em relação aos presos 

considerados subversivos:  

 
3“Todas essas polícias - fascista e nacional-socialista - foram extintas com a derrota desses regimes ditatoriais e 

totalitários, no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945” (PIMENTEL, 2011, p.31). 
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A legislação da PIDE de 1945 foi completada, nos dois anos seguintes, por 

outros dois diplomas, um dos quais (Decreto-Lei n°35 830, de 27 de Agosto 

de 1946) atribuiu competência igual à todos os funcionários superiores da 

administração pública, aos sub-inspectores, chefes de brigada e chefes de 

postos e delegações. A PIDE ficou ainda, em 1947, com a possibilidade de 

aplicar <<medidas de segurança>> aos condenados por crimes contra a 

segurança do Estado, aos quais o governo também passava a poder fixar 

residência ou expulsar do país. O poder da PIDE foi ainda reforçado, em 

1949, com a criação do CSP, segundo o qual as <<medidas de segurança>> 

foram transformadas em medidas de prisão, <<em estabelecimento 

adequado>>, de um a três anos, ficando a PIDE com a faculdade de propor 

a sua aplicação e prorrogação. A PIDE passou a ter ainda o poder de 

encerrar tipografias que imprimissem publicações subversivas ou passíveis 

de perturbar a ordem pública, proibir comícios e encontros, fechar locais que 

servissem para facilitar actividades <<subversivas>> e vigiar trabalhadores 

em empresas (PIMENTEL, 2011, p.36). 

A PIDE era o órgão de inteligência que tentava evitar todas as atitudes que pudessem 

pôr o regime em risco. Dessa forma, Pimentel (2011) afirma ainda que a legislação de 1947 e 

1949 correspondeu a uma fase de contra-ataque do regime sobre as oposições. Em casos de 

intervenção direta a PIDE, podia penalizar os suspeitos com detenção mínima e regida por lei, 

ou até mesmo ampliar de forma arbitrária as penas dos detentos sem explicar o motivo, 

chegando ao extremo quando usava a tortura como tática de delação. Inclusive, a ocultação da 

tortura foi algo recorrente dos regimes ditatoriais pelo mundo. De acordo com o historiador Ruy 

Blanes (2013), em seu artigo Da confusão à ironia. Expectativas e legados da Pide em Angola, 

a polícia política salazarista foi um dos alicerces de um Estado nacionalista, ditatorial e fascista 

num período distante da Segunda Guerra mundial, representando para uma comunidade 

internacional, ao longo do século XX, um símbolo de combate ao comunismo.  

O livro de Ana Aranha e Carlos Ademar (2014), No limite da dor. A tortura nas prisões 

da PIDE analisa e relata como funcionava a polícia política de Salazar e Caetano, trazendo 

alguns depoimentos de ex-presos e ex-presas da PIDE/DGS. Passados 40 anos após 1974, 

algumas pessoas desejaram falar sobre o que sofreram e passaram nos domínios dessa 

importante engrenagem no aparato ditatorial português. Essa polícia não investigava para 

prender, mas sim prendia para investigar. Os interrogatórios eram sob torturas, como o 

isolamento em cela, a privação do sono, a manutenção de um mesmo posicionamento corporal 

(estátua) e a prática dos espancamentos.  Ao abordar sobre as torturas que a PIDE/DGS exercia, 

os autores relatam que até nas torturas existia a luta de classes, uma vez que “a luta de classes 

tão detestada por Salazar, nunca deixou de estar presente no seio da PIDE, que tratava 

diferentemente operários, camponeses, intelectuais, burgueses, homens e mulheres” 

(ARANHA; ADEMAR, 2014, p.19).  
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Na década de 1950 com o aumento da ameaça comunista nas colônias o aparato 

repressor intensifica suas atividades em África. Diante disso. “Em 1954, com o D-L. n° 39 749, 

de 9 de Agosto, passou a funcionar junto do diretor da PIDE um Conselho de Polícia e foi criado 

um quadro de funcionários do ultramar, composto por 58 homens (26 em Angola, 27 em 

Moçambique e 5 na Guiné)” (PIMENTEL, 2018, p.113).  

Sobre a organização dessa Polícia no ultramar4, a PIDE de Angola tinha uma estrutura 

hierárquica constituída pela delegação principal e subdelegações. A delegação era o órgão 

central que mantinha ligações com a sede em Lisboa e demais subdelegações. O objetivo desta 

última, era a recolha de informações. Possuíam certa autonomia e acionavam os postos sob a 

sua jurisdição, possibilitando um regime de troca de informações:  

Nos anos seguintes, de 1961 e 1962, iniciou-se um terceiro período na vida 

da PIDE, devido ao despoletar da Guerra Colonial em Angola e à unificação 

dos princípios que deveriam reger a organização dessa polícia em Portugal 

e nas colónias. O Decreto-Lei n°43 582, de 4 de abril de 1961, previa a 

criação de subdelegações e postos de fronteira e de vigilância em Angola e 

Moçambique. Distribuía, por outro lado, o pessoal da metrópole e do 

ultramar por um quadro único, colocando a PIDE, <<em relação ao 

ultramar, tal como se encontravam as forças armadas>>, tal como tinha 

proposto Homero de Matos (PIMENTEL, 2011, p. 40). 

Segundo, Anderson Mendonça (2018) no seu artigo O Salazarismo e a PIDE: política 

de repressão em Angola, em 1961, “o pessoal da PIDE a serviço na metrópole e no ultramar foi 

reunido num único quadro de pessoal” (MENDONÇA, 2018, p.305).  Além dos postos, 

subpostos e delegações, o Gabinete de Negócios Ultramarinos (GNP) produzia relatórios de 

informações políticas internacionais, resenha de informações ultramarinas. Por sugestão da 

GNP: 

Todos os relatórios e inspeções efetuadas por inspetores da administração 

ultramarina e por inspetores administrativos deveriam ser enviados para o 

próprio GNP, para serem fichados e aproveitados ao máximo como forma de 

poder contribuir para a luta colonial que era travada entre Portugal e os 

movimentos de libertação (MENDONÇA, 2018, p.306).  

Ainda em concordância com Mendonça (2018), a PIDE estava encarregada de fiscalizar 

a documentação e a clandestinidade em território africano: 

Art. 7.º À Polícia Internacional de Defesa e Segurança do Estado cabe 

organizar os processos relativos à extradição dos criminosos e colaborar  

com  a  Polícia  judiciária  e  com  as  polícias  estrangeiras  na  perseguição  

dos  criminosos  internacionais. 

 
4 O ultramar foi o nome dado às colônias portuguesas em África, para denomina-las como parte da república 

portuguesa e não como colônias. Além disso, essa medida foi adotada para evitar que os fóruns internacionais 

considerassem Portugal uma potência colonial.  
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Art. 8.º Em matéria de prevenção criminal compete à polícia internacional e 

de segurança do Estado: 

1.º Vigiar as fronteiras terrestres e marítimas, impedindo a passagem de 

indivíduos, indocumentados, assim como a entrada de estrangeiros 

indesejáveis; 

2.º Vigiar os estrangeiros e fiscalizar as suas actividades, promovendo a 

expulsão dos indocumentados ou indesejáveis e bem assim dos que tiverem 

sido condenados por tribunais portugueses, desde que tenham cumprido as 

condenações; 

3.º Fiscalizar as agências de emigração e de passagens e passaportes; 

4.º Vigiar os terroristas, os suspeitos de atividade contra a segurança exterior 

e interior do Estado e as associações, organizações ou bandos destinados à 

Prática de crimes cuja instrução preparatória é da sua competência [...]. 

(MINISTÉRIO, 1945). 

Segundo, Anderson Mendonça (2018) a PIDE contava com uma tripla lógica, a primeira 

era a prevenção-dissuasão, ou seja, antes que o individuo apresentasse ser uma ameaça real para 

o regime, a polícia prendia para investigar e torturar. A segunda logica apresentada é a 

vigilância-investigação, os presos ficavam presos por tempo indeterminado sendo submetidos 

às torturas e a terceira punição-repressão, os principais alvos da PIDE eram os comunistas, a 

maioria dos desses presos após as torturas acabavam morrendo nas prisões por questões de 

saúde. Além disso, a PIDE agia em conjunto com outros órgãos como a igreja, a Legião 

Portuguesa e a Mocidade Portuguesa, para controlar a sociedade. 

Ao analisar a estrutura da PIDE cabe ressaltar que a ação da polícia no ultramar tinha 

diferenças essenciais em relação ao funcionamento na metrópole. Nas colônias a PIDE teve que 

lidar diretamente com as guerrilhas, e com outros países apoiando a autodeterminação desses 

países no contexto da Guerra Fria.  Dessa forma isso justifica a ação conjunta da PIDE e das 

Unidades Militares em África e dos órgãos de informações criarem estratégicas especificas para 

lidar com as ameaças constantes. A PIDE tinha como jurisprudência a região da Angola, 

Moçambique, Guine Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Em Luanda, capital de 

Angola, a luta de libertação aparecia como algo distante da realidade vivida: 

A ação da PIDE impedia os grupos clandestinos que se formavam na capital 

de se fazerem ouvir, e as próprias notícias divulgadas nos periódicos 

tornavam-se escassas. Se olharmos para os jornais que circulavam na capital, 

encontraremos uma guerra entre várias outras, cujas notícias eram mais 

frequentes do que a própria luta relacionada ao futuro da província. 

(BOSSLET, 2016, Apud, BOSSLET, 2014, p.125-126).     

No que se refere à relação entre a população dos subúrbios e os agentes policiais após 

1961, mencionaremos rapidamente a série de retaliações das quais foram vítimas os habitantes 
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dos musseques5 após o 04 de fevereiro. Para compreender o aumento da repressão nessa área 

de Luanda, faz-se necessário chamar atenção para a população que vivia nessas regiões. Dessa 

forma, os musseques eram áreas na qual vivia a maior parte da população. De acordo com 

Rogério Guimarães (2010), cerca de 57% dos habitantes não eram naturais da cidade. Além 

disso, durante a década de 1940 houve um aumento da população branca imigrante6 que iam 

para essas regiões explorar café e aumentar a atividade econômica. Entretanto as condições de 

vida da população branca eram melhores em relação à população negra que vivia nos 

musseques, os residentes negros dispunham de condições precárias de residências, como por 

exemplo, a falta de luz elétrica ao passo que a população branca usufruía de uma melhor 

estrutura de vida. Sendo assim, em 1960 essas vulnerabilidades são mais acentuadas com a 

chegada dos movimentos anticoloniais e a repressão do regime. Por volta de 1969, quando 

Marcelo Caetano assume a presidência do Conselho de Ministros, essa polícia política ganha 

um novo nome, através do D-L n° 49 401, e passa a chamar-se Direcção-Geral de Segurança 

(DGS).  

Havia apostas de que Caetano iria de alguma forma liberalizar o regime e diminuir a 

repressão com a nova “reforma”. Essas apostas eram fundamentadas em algumas atitudes 

contraditórias de Marcelo antes de assumir o governo. Por volta de 1943 a 1945 as declarações 

de Caetano sobre a polícia continham críticas à repressão e a violência excessiva. Segundo ele, 

isso demonstrava uma prova de fraqueza do regime. Nesse contexto, ao assumir a direção da 

PIDE/DGS, acreditou-se que a mudança de nome seria uma alteração positiva:  No entanto, de 

acordo com Pimentel (2011):  

Apesar das afirmações de Caetano, os métodos de detenção arbitrária e 

tortura não sofreram alterações básicas, tendo mesmo endurecido, no 

segundo período de crispação do marcelismo. Também é um facto que 

Caetano sempre soube, quer por familiares de presos, quer mesmo por 

elementos da própria DGS, que eram aplicadas torturas aos detidos. Por 

exemplo, o director da delegação do Porto (PIMENTEL, 2011, p.47). 

Dessa forma compartilho das analises de Irene Pimentel (2011), quando afirma que as 

alterações não foram suficientes para garantir de fato que houve uma reforma, visto que, a 

alteração da PIDE para DGS teve uma modificação apenas nas nomenclaturas, pois na estrutura 

mudou-se pouca coisa ou quase nada, além disso, a repressão aumentou após o agravamento da 

guerra colonial e da oposição ao Estado Novo. 

 
5 Os musseques são as áreas periféricas de Luanda.  
6 Imigrantes portugueses. 
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De fato, a PIDE/DGS foi um dos sustentáculos para manter a longevidade do regime 

junto com outros pilares como a igreja e as forças armadas. É na duração do regime que se pode 

observar a teoria do Estado Ampliado desenvolvida por Antonio Gramsci (2007), a teoria do 

Estado Ampliado. Ideia fundamental para explicar que o Estado não compreende somente ao 

aparelho jurídico de comando e repressão, caracterizado como “Sociedade Política”, mas 

também a “Sociedade Civil” que seria um conjunto de organizações responsáveis pela 

elaboração ou difusão das ideologias, compreendendo o sistema escolar, as igrejas, os partidos 

políticos, sindicatos e etc. A Sociedade Civil e a Sociedade Política vão se configurar em um 

equilíbrio para a melhor compreensão do Estado Ampliado. Dessa forma, percebe-se a 

elaboração de um consenso entre essas organizações: 

 Mas o regime ditatorial também perdurou, porque conseguiu uma 

“organização do consenso”, através de aparelhos de desmobilização cívica e 

de inculcação ideológica, bem como diversos instrumentos, entre os quais se 

contaram, por exemplo, o aparelho corporativo – sindicatos nacionais e 

grêmios –, a organização de tempos livres, Federação Nacional da Alegria 

no Trabalho (FNAT) e as organizações de enquadramento de estratos da 

população – por exemplo, a Mocidade Portuguesa (MP) e a Mocidade 

Portuguesa Feminina (MPF) (PIMENTEL, 2011, p.148). 

Portanto, para além dessas instituições, uma das respostas para o segredo da 

durabilidade do salazarismo, era a sua polícia política e a sua tática de prevenção-repressão. 

Entretanto, o aumento dessa repressão coincide com os momentos de agonia do regime.  Dessa 

forma, com as debilidades do regime por volta de 1973 veio também o aumento da repressão 

tanto em Portugal quanto no Ultramar. No entanto, o Golpe viria no ano seguinte, e abriu-se no 

país a oportunidade da redemocratização. Para Irene Pimentel, a transição para a democracia 

por ruptura, foi crucial para a dissolução das instituições do Estado Novo. 

Por fim, a polícia política foi fruto de um regime de influência totalitário, mas com 

grande cunho paternalista que serviu de exemplo para outros países no mundo. A PIDE surge, 

segundo Hannah Arendt (2012), na acumulação de um processo de constituição legal dos 

aparatos de combate à “dissidência” e instauração e manutenção da ordem em Portugal, e 

remete para uma época particular na história portuguesa que acabaria por terminar através de 

um marcante processo revolucionário.  A ação revolucionária na qual menciona Arendt 

acontece com a Revolução em abril de 1974. Esse processo acabaria com a PIDE/DGS, e 

marcaria o início do processo de descolonização. Um ano antes Guiné-Bissau conseguiu a sua 

independência e, um ano depois, Angola e Moçambique conseguiram suas independências. 

Sem luta e resistência, as nações não poderiam encontrar sua independência frente à repressão 

dos aparatos policiais.   
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 A Guerra Colonial e o 25 de abril: a influência do processo de descolonização na 

revolução portuguesa.  

A Guerra Colonial teve um papel crucial na destituição do Império Colonial português 

em África e no fim do Estado Novo. Nesse cenário, após a Revolução dos Cravos, os países 

ganharam ainda mais autonomia para prosseguir com seus respectivos processos de 

descolonização. Dessa forma, enfatizarei o início das lutas de libertação em três países, Angola, 

Moçambique e Guiné-Bissau. Esses países têm em comum a intensa luta armada dos 

movimentos de libertações em prol da independência de seus territórios. No entanto, essa luta 

pela libertação começa bem antes de 1974, tendo seu início ainda no governo de Salazar:  

O império colonial português na África caracterizou-se pelo seu papel 

subordinado e dependente dos investimentos estrangeiros. Utilizou-se de 

mecanismos da super exploração da mão-de-obra como o trabalho forçado, 

legitimado por uma forte demarcação racial entre “indígenas” e cidadãos 

portugueses para justificar a exploração. As lutas pela independência das 

colônias africanas na década de 60 são marcadas pela guerra colonial em 

Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Transformaram-se na questão mais 

crucial da sociedade portuguesa, desestruturando a estabilidade do império, 

levando à crise o regime político, dividindo o exército e desencadeando a 

“Revolução dos Cravos” em 1974 (GUILLEN, 2007, p.10).   

  Sendo assim, a crise do Império colonial português deu sinais mais intensos após a 

Segunda Guerra Mundial. De acordo com o pesquisador António Costa Pinto (2001). Portugal, 

durante a Segunda Guerra Mundial, adotou uma imagem de neutralidade benigna com os 

Aliados7. Contudo, além de ser excluído de alguns eventos internacionais, como por exemplo, 

a Conferência de São Francisco sobre a Organização das Nações Unidas (ONU), teve também 

a sua candidatura vetada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1946. Ainda 

nesse contexto, as relações de Salazar com os Estados Unidos eram de desconfiança uma vez 

que a política internacional dos EUA apontava os caminhos para o anticolonialismo. Sendo 

assim, ainda segundo António Pinto (2001), quando o presidente norte-americano John 

Kennedy assume o poder nos Estados Unidos a política do país em relação à África determina 

a pressão a favor da descolonização. A história de cada movimento não se inicia nem em 1961, 

nem no dia, mês e ano da data oficial da sua fundação. Sendo cada um o produto de um percurso 

específico e, em última instância, condicionada pelas opções das lideranças.  

 
7 Os países Aliados: Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos.  
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Em 1951 (seis anos após a reunião no Centro Republicano Almirante Reis que deu 

origem ao Movimento de Unidade Democrática MUD8 o qual foi um verdadeiro agente da 

oposição ao regime político da época) com origem na Casa dos Estudantes do Império (CEI), 

um grupo de estudantes de diferentes colônias funda o Centro de Estudos Africanos (CEA) que 

se tratava de reuniões onde se discutiam diferentes temas com o intuito de conscientizar e 

chamar a atenção para os problemas que afetavam as colônias portuguesas:  

Outra forma de organização dos estudantes foi a Casa dos Estudantes do 

Império – CEI. Em 1961, a CEI realizou uma agitação estudantil face à 

recusa do Governo em aceitar a eleição democrática para a Associação da 

Casa dos Estudantes. A polícia política do regime fechou a CEI em 1965. 

Dessa geração participaram Mário de Andrade, Amílcar Cabral, Viriato da 

Cruz, Francisco José Tenreiro, Agostinho Neto, futuro Presidente de Angola, 

Marcelino dos Santos, vice-presidente da Frente de Libertação de 

Moçambique e Eduardo Mondlane, fundador da Frelimo, assassinado em 

Dar-es-Sallam em fevereiro de 1969. Todos estudaram na metrópole e 

participaram da fundação dos movimentos de libertação (GUILLEN, 2007, 

p.30). 

Os estudantes que iam para metrópole estudar foram em sua grande maioria 

responsáveis pela fundação dos movimentos de libertação. Eles se reuniam para a produção do 

estudo literário, jovens estudantes africanos, contatavam autores progressistas da época, como 

o Jorge Amado. Embora não se possa afirmar com plena certeza, foi este grupo que estabeleceu 

ligações com movimentos principiantes nas colônias de Angola, Guiné e Moçambique ou em 

países vizinhos, que começavam a florescer. Fazendo um breve histórico desses movimentos 

de libertação, em 1954, no Congo Belga, foi fundada a União dos Povos do Norte de Angola 

(UPNA) que deu origem à União dos Povos de Angola (UPA). 

O MPLA nascido de organizações com políticas semelhantes detinha como principal 

objetivo a libertação de Angola e a construção de um Estado independente. No entanto, o país 

havia outras frentes de libertação com ideais diferentes, eram elas: Frente Nacional de 

Libertação (FNLA) e a União Nacional para Independência Total de Angola (UNITA). Esses 

ideais contrários vão gerar conflitos entre esses movimentos durante a luta pela libertação e 

também posteriormente no pós-independência. 

 Já na antiga colónia da Guiné, o Movimento para a Independência Nacional da Guiné 

(MING) surgiu em 1955, com curta duração. No ano seguinte, foi fundado o Partido Africano 

da Independência (PAI) que, quatro anos mais tarde, em 1960, deu origem ao Partido Africano 

para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC). Apresentava-se assim a ligação de dois 

 
8 Movimento político de oposição ao regime fascista em Portugal nascido a 8 de outubro de 1945, em Lisboa, no 

Centro Republicano Almirante Reis. Formou-se numa fase de crescente isolamento internacional do Estado Novo, 

na sequência das vitórias aliadas na Segunda Guerra Mundial, lideradas por países com governos democráticos.  
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movimentos para a luta pela independência conjunta de duas colônias geograficamente 

próximas e uma só frente.   

Em relação a Moçambique, ainda de acordo com António Pinto (2001), as primeiras 

organizações independentistas9 moçambicanas criaram-se nos países limítrofes nos finais dos 

anos 50 e, mais uma vez, várias siglas terão que ser rapidamente apresentadas, algumas das 

quais se fundirão na FRELIMO. “A FRELIMO foi fundada em Dar es Salam em junho de 

1962”10 (PINTO, 2001, p.40).   

Os movimentos de libertação que estavam se formando nos últimos anos da década de 

50 estavam sendo influenciados pelo contexto da Guerra Fria. Dessa forma existia uma área de 

confronto muito particular entre as duas superpotências do período: EUA e URSS. A luta 

ideológica entre esses dois países veio fazer com que Washington e Moscou apoiassem os 

movimentos que lutavam pela independência e inserissem suas ideologias.  

 Em resposta ao crescimento das ideologias de esquerda nas colônias o Estado Novo 

procurou reafirmar a unidade nacional através de medidas legislativas. Dessa forma, o Ato 

Colonial11  foi revogado em 1951 e substituído pela Lei Orgânica do Ultramar Português, 

através dessa revisão legislativa as colônias passaram a “fazer parte” de Portugal através de 

uma estratégia de assimilação que objetivava a integração das colônias a metrópole. Inclusive 

no regime salazarista o lema era “Portugal não é um país pequeno” fazendo menção a essa tal 

integração.  

A manobra integracionista de Salazar foi a solução para burlar as instituições 

internacionais, principalmente as pressões da Organização das Nações Unidas (ONU) que 

solicitava aos membros os planos de autodeterminação dos países com territórios coloniais. 

Portanto com a política ultramarina, Salazar tencionava comprovar que as colônias eram 

territórios integrantes sob a administração de Portugal. Segundo Adriano de Freixo (2007), as 

repercussões da conferência da ONU em 1955 vão ter um papel importante nos primeiros passos 

para os movimentos de libertação. 

 
9
 “Os fundadores dos movimentos nacionalistas moçambicanos tiveram, com a excepção de Marcelino dos Santos 

e alguns outros, um percurso muito menos marcado pela metrópole e o exílio europeu. No final dos anos 40, 

formou-se em Moçambique e o Núcleo dos Estudantes Secundários de Moçambique (NESAM), por influência de 

africanos que tinham estudado na África do sul e que desempenharam um papel importante na difusão dos ideais 

nacionalistas. Eduardo Mondlane foi um dos seus fundadores. Partindo para Portugal com uma bolsa estudo, onde 

contactará rapidamente com a CEI, o jovem moçambicano partiu para os EUA em 1951, onde se licenciou em 

Ciências Sociais, sendo funcionário das Nações Unidas no final dos anos” (PINTO, 2001, p.40). 
10 Cf. Malyn Newitt, A History of Mozambique, Bloomington, Indiana University Press, 1995, pp. 520-523. 
11  O Ato Colonial foi formulado em 1930 com o objetivo de definir as relações de Portugal e as colônias 

portuguesas.  
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Além disso, no ano de 1958 em Portugal a oposição democrática apoiou o 

general Humberto Delgado, que concorreu como candidato independente numa tentativa de 

mudar o regime.  A candidatura de Delgado já era um sinal do desejo de mudança e também da 

influência americana.  Nesse cenário, o apoio dos EUA aos movimentos de libertação em África 

se encontrava dentro das grandes linhas que na ONU se traçavam e eram favoráveis ao 

nascimento de novos Estados no mundo. Tudo afluía para que o confronto diplomático fosse 

longo e arrastasse a uma luta armada com um final temporalmente indeterminado. Isso mesmo 

foi compreendido pelos líderes dos partidos que animavam a política de libertação em Angola12. 

Sendo assim, no cenário internacional as pressões aumentavam ao passo que nas 

colônias as condições de trabalho da população negra eram precárias. Cabe recordar aqui que 

após a incidência dos movimentos de libertação nos territórios ultramarinos a PIDE/DGS 

intensifica a repressão e espionagem nesses países. Dessa forma, irei apresentar o caso da Baixa 

do Cassange em Angola que foi considerado como o estopim da Guerra Colonial. Na década 

de 1960 surgiram as primeiras manifestações:   

Em dezembro, surgiram sinais de resistência dos trabalhadores da região da 

Baixa do Cassange frente à cultura intensiva obrigatória do algodão, 

resistência esta que se configurou em revolta ao longo dos dois primeiros 

meses do ano de 1961 (BOSSLET, 2016, p. 119 apud FREUDENTHAL, 1995-

1999, p, 245-283).  

A Contonang empresa responsável pelo cultivo de algodão na região do Cassange 

oferecia péssimas condições de trabalho, mulheres e crianças eram obrigadas a cultivar algodão. 

Além disso, os trabalhadores não tinham salários fixos. Entretanto essa realidade apresenta 

indícios de mudança a partir de dezembro de 1960. 

De fato, as sublevações de Cassange não podem ser resumidas a reivindicações por 

melhores condições de trabalho e de vida, pois foi muito mais que um protesto laboral, 

considerando isso, os dois meses de rebelião podem ter sido considerados um ensaio para as 

guerrilhas que viriam em 15 de março de 1961 no Norte de Angola. 

No período em que era previsível a insurreição, os excessivos métodos repressivos 

utilizados só contribuíram para possibilitar ainda mais a adesão das populações à revolta. De 

acordo com a historiadora Raquel Varela (2014), Portugal foi o império que mais usou, das 

mais variadas formas, o trabalho compulsório. O trabalho forçado trazia toda uma sociedade a 

ele agregada: pobreza, inexistência de mobilidade social, afastamento da família e da 

agricultura de subsistência, extrema desigualdade social e uma polícia política racista, a PIDE 

 
12 Cf. FRAGA, L. A. A guerra colonial: 1961-1974. Paper (Universidade Autónoma de Lisboa) 2014.  
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nas colônias não chateava os brancos, só os negros. Esta polarização contribuiu para 

transformar a população, maioritariamente camponesa, em apoiantes destemidos dos 

movimentos de libertação. 

Nesse cenário, nos anos que se seguem as ações desses movimentos guerrilheiros 

aumentaram significativamente, fazendo com que Portugal enviasse cada vez mais recursos 

para o combate das guerrilhas. Evidencio que a ideia principal da guerra de guerrilha é 

conquistar aliados e deixa-los a favor dos adversários. Além disso, pode ser considerado um 

conflito sem fronteiras fixas, pois os guerrilheiros agem de acordo com a localização do dos 

seus antagônicos. Dessa forma, os conflitos iniciados em Angola, em 1961, se intensificam 

também nas ouras colônias, em Guiné-Bissau por volta de 1963, e Moçambique em 1965.    

Análise dos editoriais do O Século   

Em relação às notícias sobre a PIDE/DGS, de acordo com o que se observou nas 

publicações, o jornal não deu muita prioridade a esse assunto, dado que, as noticias que 

apareciam era sobre o andamento dos julgamentos dos ex-agentes ou então eram notas 

relacionados a fugitivos, ou a ex-agentes da polícia politica que viviam “normalmente” 

foragidos da justiça e quando a polícia desmascarava eram presos. No entanto, diante do grande 

processo de mobilização social que estava acontecendo, as notícias em relação a PIDE/DGS 

não ganharam destaques de primeira página ou divisões exclusivas para atualizar os leitores 

sobre o processo. As notícias geralmente viam nas sessões de noticiários comuns do dia a dia e 

ocupavam um ou dois parágrafos. Em relação aos conteúdos, diferente das notícias em relação 

aos trabalhadores na qual as fontes eram reveladas, entrevistas e etc. Nos editoriais sobre a 

PIDE/DGS as fontes não eram reveladas, ou então eram apenas denominadas como “fonte 

segura”. 

Portanto, em relação às notícias analisadas sobre a descolonização nos territórios de 

Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, percebe-se que dos editoriais analisados, nota-se que o 

jornal O Século em relação à descolonização, dedicou uma especial atenção aos acontecimentos 

nesses países, uma vez, o jornal tinha alguns dos seus redatores acompanhando nesses 

territórios o passo a passo do andamento das guerrilhas e dos acordos que eram assinados ou 

não.  

Em relação a Angola observa-se que teve uma maior frequência de notícias relacionadas 

a esse país, dado que, os conflitos que envolviam a sua descolonização passaram por conflitos 

internos e internacionais, que envolviam não só as forças portuguesas, mas também agitações 

entre os movimentos de libertação que acabara ocasionando uma descolonização mais 
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complicada. Em relação ao posicionamento do O Século, diante dos conflitos de libertação, 

percebe-se que o jornal se dedicava com certa frequência em noticiar e também em colaborar 

com o discurso de que era necessário o reconhecimento da autodeterminação desses países. 

Fornecendo informações para o debate desse projeto na sociedade agindo como um aparelho 

privado de hegemonia. 

 

Conclusão 

De acordo com as leituras realizadas nesses primeiros meses de pesquisa, foi possível 

analisar que a política de colonização se tornou o centro das questões políticas no Estado Novo. 

A partir disso, houve um grande investimento nas colônias ultramarinas, e após eclodir a Guerra 

Colonial em 1961, e com o início da atividade dos movimentos de libertação, se percebe o 

aumento da repressão da PIDE/DGS tanto em Portugal quanto no Ultramar em relação aos 

opositores do regime e de qualquer movimentação que poderia colocar o Estado Novo em 

declínio.  

 Em 1974, o Movimento das Forças Armadas, apoiado pelo povo, põe fim aos 48 anos 

de ditadura e à guerra colonial.  Após a queda desse regime, vimos que se inicia em Portugal o 

período de criminalização da PIDE/DGS e o processo de redemocratização, então os olhares 

são voltados para as colónias em África e entra em cena o papel dos movimentos de Libertação. 

E isso vai ganhar um destaque maior nas páginas do periódico a partir de 1974. 

Com a continuidade das analises no jornal O Século pode-se perceber que após o ano 

de 1974 quando eclodiu a Revolução de Abril as notícias relacionadas à PIDE/DGS se 

concentraram na temática relacionada aos ex-agentes fugitivos da extinta polícia política. Sendo 

assim, de acordo com os editoriais podem-se compreender melhor os caminhos do destino da 

criminalização da PIDE/DGS. Em relação às analises do ano de 1975 e 1976 do Jornal O 

Século, pode-se observar que no ano de 1975, os conflitos pela libertação das ex-colônias 

portuguesas em África tiveram continuação até o ano de 1976, no ano de 1975 foi possível 

mapear mais os conflitos internos entre os grupos de libertação, na qual se pode perceber através 

dos quadros que foi mais acentuado em Angola por conta das diferentes frentes de libertação.  
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A IMPRENSA CATÓLICA NO MARANHÃO ENTRE OS ANOS 1930-

1940 
 Mirian Ribeiro Reis1 

 

A Igreja Católica Apostólica Romana jamais viu com bons olhos a existência de jornais 

considerados leigos, sendo que no século XIX, a emergência e a disseminação de inúmeros 

periódicos na Europa foram vistos como mais um dos frutos maléficos da modernidade. 

Considerada como divulgadora de princípios deletérios da ordem tanto na esfera espiritual 

(religião) como no âmbito temporal (monarquia), a imprensa foi considerada não raras vezes 

pela Igreja, ímpia, por conter idéias tidas como confrontadoras da ordem e dos princípios de 

autoridade.  

Segundo Darnton e Roche (1996), a disseminação da imprensa escrita na Europa deu-

se em um contexto de contestação à ordem vigente, principalmente durante a onda 

revolucionária que varreu a França a partir de 1789. Neste sentido, mesmo sem se tornar um 

meio de comunicação de massas devido ao baixo índice de alfabetização da sociedade européia, 

e os limites tecnológicos que dificultavam sobremaneira as grandes tiragens, “os jornais 

serviram como a principal forma de articulação da luta revolucionária pela legitimidade 

política” (DARNTON; ROCHE,1996, p. 195). 

O século dezenove foi crucial para história da Igreja Católica na Europa e marcou 

significativamente a postura que a instituição teria dali em diante. A crítica voraz engendrada 

pelos grandes movimentos sociais e políticos da época não deixaram de ser direcionada à Igreja 

Romana, que por sua vez, não deixou de forjar estratégias para responder os desafios do tempo. 

Segundo Roger Aubert (1975, p. 12 e 13) a condenação ao racionalismo, preferência pela 

filosofia escolástica, a tentativa de eliminar as influências kantianas e hegelianas entre os 

intelectuais católicos e, principalmente, a vigorosa reação contra o liberalismo laicista, marca a 

postura da cúria romana na segunda metade do século XIX (AUBERT, 1975; PIERRARD, 

1982). 

Nesta conjuntura, a condenação à liberdade de imprensa fazia parte de um conjunto mais 

amplo de combates aos considerados malefícios da modernidade como: a contestação a ordem 

vigente pelos movimentos revolucionários do século XVIII, a premissa de constituição de um 

pensamento fundamentado exclusivamente na razão, a prerrogativa cada vez mais acentuada 

da necessidade da separação entre as esferas temporal e religiosa. 

 
1 Doutora em História e Sociedade pela Universidade Estadual Paulista- UNESP 
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No conjunto dos discursos e práticas produzidos pela Igreja para o enfrentamento da 

modernidade, a condenação à chamada má imprensa nos documentos pontifícios ganhou um 

real destaque. 

Um dos primeiros documentos papais que nos permite perceber a postura da cúria 

romana com relação ao papel da imprensa no século XIX foi a encíclica Mirari-vos publicada 

em 15 de agosto de 1832, sobre o pontificado de Gregório XVI. O documento segundo o 

pontífice, além de tratar de vários temas de importância capital para a Igreja, como 

indiferentismo religioso, a liberdade de consciência, deveria tratar também:  

Neste lugar da liberdade de imprensa, nunca condenada suficiente, se por ela 

se entende o direito de trazer-se à baila toda espécie de escritos, liberdade 

que é por muitos desejada e promovida. Horroriza-nos, Veneráveis Irmãos, o 

considerar que doutrinas monstruosas, digo melhor que um sem números de 

erros nos assediam, disseminando-se por todas as partes, em inumeráveis, 

livros, folhetos e artigos, que se insignificantes pela extensão, não são 

certamente pela malicia que encerra, e de todos eles provem a maldição que 

com profundo pesar vemos espalhar-se por toda a terra (COSTA, 1999, p. 

35). 

Como se percebe pela exortação do papa Gregório XVI, a condenação não abarcava a 

imprensa em si, mas as consideradas doutrinas monstruosas que eram supostamente divulgadas 

através daquela, como os princípios liberais, laicizantes e os ferrenhos ataques deferidos à 

instituição naquela conjuntura.  Para o pontífice, apesar do formato modesto dos periódicos e 

folhetos no século XIX, estes tinham um efeito extremamente deletério no interior do corpo 

social pelas idéias que ali veiculavam. 

No prosseguimento do documento, Gregório XVI deixava claro qual foi a postura da 

Igreja com relação às publicações de textos que não se alinhavam ao pensamento e postura da 

instituição: 

Foi sempre inteiramente distincta a disciplina da Igreja em perseguir a 

publicação de livros maus, desde o tempo dos apóstolos, dos quais sabemos 

terem queimados muitos deles. Basta ler as leis que a respeito deu V. Concílio 

de Latrão e a constituição que depois foi dada a público por Leão X. De feliz 

recordação para que o que foi inventado para o progresso da fé e das belas 

artes, não sirva de entrave e obstáculos aos Fiéis em Cristo [...]. O mesmo 

procurara os padres de Trento, que para trazer remédio a tanto mal, 

publicaram um salubérrimo decreto para compor um índice de todos aqueles 

livros, que por sua má doutrina, deviam ser proibidos (COSTA, 1999, p.36). 

Segundo o documento, a imprensa foi criada para a propagação da fé católica e das 

consideradas belas artes e não para produção e divulgação de ideias que convulsionassem a 

ordem estabelecida e contestassem a autoridade da Igreja. Neste sentido, segundo o pontífice, 

a postura da Igreja com os escritos considerados impróprios, foi sempre de não tolerar sua 
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divulgação, detendo-se por vezes exclusivamente sobre a questão, como no Concílio de Trento 

(1545-1563) e na elaboração do Index (1559). 

Segundo Klauck (2009, p. 136), a postura do papado reflete em parte a própria situação 

da Igreja no século XIX: “ela estava sendo questionada no que mais lhe caracterizava: a 

organização e ordenamento do rebanho, ou seja, em caráter temporal ou religioso, desde a 

Revolução Francesa”. O papado romano continuou elaborando sermões, excertos e outras 

espécies de discursos, onde o tema girava em torno dos supostos perigos da liberdade de 

imprensa. 

A Europa do século XIX vivia uma profunda convulsão social e política. A consolidação 

das doutrinas liberais que punha em cheque a legitimidade dos regimes absolutistas e as 

concepções cientificistas de progresso típica dessas correntes de pensamento, eram vistas pela 

Igreja como uma tentativa de autonomia do pensamento da esfera espiritual. neste sentido, o 

papado romano buscou estratégias para centrar o pensamento católico naquilo que era tido 

como dados fundamentais da revelação, conjunto de ações que ficaram mais evidentes na 

realização do Concílio Vaticano I (AUBERT, 1975, p. 9). 

No interior mesmo da instituição surgiam posturas dissonantes desde o início do século 

XVI, como o jansenismo2 e correntes de pensamentos que divergiam dos princípios católicos 

assentados basicamente nos dogmas.  

Diante do liberalismo, do ateísmo, do socialismo, do cientificismo ou 

simplesmente do mundo moderno, o clero sucumbiu ao complexo ‘do sitiado’: 

insistia apenas na santidade de sua causa para confundir seus adversários e 

atrair aqueles que dele se afastavam (PIERRARD, 1982, p. 237). 

Se Gregório XVI(1831-1846), tratou energicamente da relação da Igreja com o mundo 

moderno em uma postura apologética (CHAPPIN, 1999) que ia da defesa da instituição ao 

ataque às esferas que extrapolavam a jurisdição eclesiástica, com relação à imprensa, objeto 

deste capítulo, foi Leão XIII (1878-1903) quem abordou muito claramente a relação entre Igreja 

Católica Romana e imprensa religiosa e leiga no final do século XIX.  

Em uma série de documentos, escritos aos bispos do mundo todo, o papa tratara 

explicitamente sobre a questão da presença da imprensa quer seja leiga ou confessional e da 

postura da Igreja frente a este libelo da modernidade. Posteriormente, a Casa da Boa Imprensa 

 
2 Segundo Pierre Pierrard,(1982) o Jansenismo foi um movimento surgido  dentro da Igreja Católica Francesa, a 

partir da segunda metade do século XVI e que buscando um maior rigorismo  nas práticas religiosas católicas bem 

como exaltar a figura do episcopado em detrimento das ordens religiosas e do  papado. Segundo ainda Pierrard, 

fora da França o Jansenismo só se propagou localmente e no início do século XVII já havia se submetido às 

decisões e orientações da Santa Sé.  
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em Paris, organizou esses escritos publicados no Brasil na década de 1940 sobre o título de 

sobre imprensa. 

Logo após a Revolução Francesa, o Papa escrevendo aos bispos da Itália dizia que “Os 

que estão afastados da Igreja por um ódio mortal sabem combater com pena, e dela fazem uma 

arma terrível a serviço do mal: daí esse dilúvio de maus livros; daí esses jornais de desordem e 

de iniquidade, cujos excessos a lei são impotentes para refrear [...]” (SOBRE IMPRENSA, 

1959, p. 12). 

Assim sendo a má imprensa na concepção do pontífice era aquela que por seu conteúdo, 

ia contra a ordem estabelecida tanto na esfera espiritual, como na esfera temporal. Neste 

sentido, se no conjunto dos discursos papais era a imprensa má o meio utilizado por excelência 

para a crítica da Igreja, segundo Leão XIII, os ataques feitos por esta eram deferidos 

principalmente por aqueles que uma vez nascidos no seio do catolicismo, haviam se afastado 

da instituição e da religião. 

Contudo se para a cúria católica, havia uma gama de leituras consideradas licenciosas 

por afrontarem os ditames da Igreja ou contestar a ordem vigente, incutindo nos espíritos a 

vontade de sublevação, os escritos se bem orientados poderiam ser utilizados a favor da religião, 

assim sendo o pontífice não deixou de considerar as leituras tidas como sadias, bem como uma 

imprensa que segundo a visão da Igreja contribuiria para a construção moral do indivíduo, a 

chamada boa imprensa. 

Leão XIII tratou do tema da boa imprensa com acuidade, para o papa, a boa imprensa 

seria aquela que tivesse como objetivo “[...] expor, quer por escrito quer de viva voz, os 

elementos dos princípios sagrados que constituem a filosofia cristã” (SOBRE IMPRENSA, 

1959, p. 11). E completava dizendo que o objetivo destes bons escritos era “sanar as mazelas 

intelectuais dos homens e premuni-los ao mesmo tempo, contra as múltiplas formas do erro e 

do vício em uma época em que a licença dos escritos ombreia com a avidez insaciável de 

aprender” (SOBRE IMPRENSA, 1959, p. 11). 

Os considerados bons escritos seriam aqueles baseados principalmente nos princípios 

teológicos e doutrinais oriundos do catolicismo, sendo estes equiparados a uma ciência na 

medida em que segundo a concepção do pontífice, sanaria os erros intelectuais cometidos por 

uma filosofia laica, e livraria os homens dos vícios considerados deturpadores da moral.  

Uma imprensa morigerada e edificadora e defensora da verdadeira religião o que se 

reflete nos discursos dos pontífices romanos do século XIX é a percepção da chamada boa 

imprensa como arma de combate em uma época de progressiva liberdade de expressão do 
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pensamento. Neste contexto, dizia Leão XIII que, “aos escritos devem contrapor os escritos” 

(SOBRE IMPRENSA, 1959, p. 10), à má imprensa, deveria opor-se à boa imprensa, 

responsável por fazer a defesa da religião católica e da ordem. Sendo assim, Leão XIII 

escrevendo aos bispos do Brasil em 1894, conclui que: 

A ninguém passará despercebido quanta força possuem os jornais e outras 

publicações congêneres, para o bem e para o mal, principalmente em nossos 

tempos. Portanto, combater com estas armas pela defesa da religião cristã, 

recebendo como convém diretivas dos bispos e guardando o respeito devido 

ao poder civil, não seja uma das menores solicitudes dos católicos (SOBRE 

IMPRENSA, 1959, p. 11). 

De acordo com Silveira (2011), no Brasil a recepção dos documentos papais, se deu em 

uma conjuntura bastante convulsionada, mais especificamente no contexto da conhecida 

Questão Religiosa envolvendo os bispos de Olinda, Dom Vital e do Pará, Dom Macedo Costa. 

Segundo ainda Silveira, já eram bastante debatidos os ataques feitos à Igreja por Rui 

Barbosa, quer seja através da tradução feita por este do Livro do teólogo alemão Johann J.I.Von 

Dollinger, com duras críticas à infalibilidade papal, quer seja através de outros escritos, como 

o livro A invasão Ultramontana (1873) de Joaquim Nabuco, que trazia como crítica dentre 

outras coisas, às estratégias romanizadoras da Igreja.  

Com relação à imprensa, os documentos da cúria católica brasileira, mais 

especificamente, as cartas pastorais produzidas pelo episcopado, são bastante emblemáticas.  

Na carta pastoral de 1900, onze anos depois da instauração da República, o episcopado dizia 

que no Império “A liberdade de cultos levada aos últimos extremos, a de imprensa sem nenhum 

corretivo no que pode ousar de mais radical e de mais ímpio [...] não eram coisas estranhas; 

eram causa de garbos e de glória em nossa terra” (RODRIGUES, 1981, p.  61). 

A famosa pastoral de 1890, que traduzira em parte a postura da Igreja frente ao recém 

instaurado regime republicano não deixou de tocar mesmo que implicitamente, no tema da má 

imprensa. Segundo o episcopado, além da supressão de vários privilégios que por direito gozou 

a Igreja durante quatro séculos, o governo provisório ao proclamar a liberdade de culto, 

rebaixava e oprimia a verdadeira religião ao permitir a livre divulgação do pensamento e de 

suas doutrinas. 

Fiquem todas as confissões religiosas gozando da mais ampla liberdade de 

pensamento, de propaganda sob a égide de nossas instituições livres, mas a 

Igreja Católica, a Igreja que pertence à nossa nação, fique escrava, 

dependente, abocanhada em seus direitos, humilhada, despojada, e pense 

como nós ou emudeça ao nosso aceno [...] (RODRIGUES, 1981, p. 43). 

Se a livre liberdade de pensamento e de expressão principalmente no tocante a matéria 

religiosa, era vista como um dos resultados do rompimento do Estado com a instituição, e a má 
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imprensa era tida como o veículo por excelência de divulgação destas novas idéias, era de 

acordo com este pensamento, nos periódicos protestantes, jornais e folhetos maçons ou espíritas 

ou na imprensa leiga que os princípios católicos eram atacados, fazia-se mister porem contra 

atacar com a mesma arma, através da divulgação e criação de uma imprensa católica, de uma 

boa imprensa.  

Mas não esquecereis de dar ao vosso amor pela a Igreja as manifestações que 

convém para ser real e efetivo. Assim tomareis a peito todos os interesses 

dela, considerando-os como os vossos próprios interesses. As injurias que 

lhes foram rogadas irão ferir-vos os coração, como repercute no coração 

filial os agravos dirigidos a uma mãe extremosa e dedicada. Opprobia 

exprobrantium tibi ceciderunt super me. A defesa constante de seus direitos 

conculcados será a vossa maior glória, e se Deus vos tiver comunicado o dom 

de falar e a ciência do escrever, a vossa voz e vossa pena estarão a serviço 

da Igreja [...] (RODRIGUES, 1981, p. 52). 

Como se percebe no trecho acima, a defesa dos supostamente ameaçados direitos da 

instituição, para o episcopado reunido em 1890, estaria a cargo de todo o bom católico, que 

agraciado pela sabedoria, pudesse através dos seus escritos advogar a causa do catolicismo. E 

complementa “Pais católico, escrevem, eles, deixai-nos chamar a vossa atenção para essa 

importante verdade [...], se deve, sim ou não, realizar a imprensa católica a grande obra que 

dela esperam a providência e a Igreja nos presentes tempos” (RODRIGUES, 1981, p. 52). 

Imbuindo a imprensa e o escritor católico de uma missão salvífica, para o episcopado, 

a imprensa católica seria a arma por excelência da restauração católica no regime republicano. 

 

A imprensa Católica no Brasil: antecedentes históricos 

Segundo Riolando Azzi (2008), o que marca a história da imprensa católica no Brasil 

imperial, além deste status de último baluarte da instituição, era o seu caráter provinciano, 

aliado à extrema falta de recurso para a sua manutenção e consequentemente consolidação. 

Sendo assim: 

Os periódicos católicos se multiplicaram nas diversas dioceses, durante o 

período imperial. Embora pouco deles tivessem duração superior a uma 

década, com frequência o desaparecimento de um periódico católico dava 

lugar anos depois ao ressurgir de um novo jornal com características 

análogas (AZZI, 1982, p. 221). 

Neste sentido, o que distinguia a imprensa confessional católica no Brasil imperial e 

mesmo no período republicano era a efemeridade das publicações, sendo que muitos desses 

periódicos não chegavam a completar um ano de existência, sendo comumente substituídos por 

outro jornal ou folhetos. No Brasil, a necessidade de criação de uma boa imprensa foi apontada 

pelo episcopado desde o período imperial e mais incisivamente no contexto do que ficou 
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conhecido como a Questão religiosa envolvendo os bispos de Olinda e Pará em torno da questão 

da presença de maçons nas irmandades religiosas e os ataques da imprensa liberal a instituição, 

ou através mesmo de publicações de figuras importantes do Império. 

Para compreender a evolução da imprensa católica no Brasil, é bastante elucidativa a 

periodização feita por Ismar Soares (1998), dividindo o processo em quatro etapas. A primeira 

correspondendo ao intervalo entre 1808 e 1870, compreendendo, portanto, a fase de submissão 

da Igreja ao padroado, seguida pelo movimento de romanização. Segundo Regina, a imprensa 

regia católica publicava material eclesiástico como opúsculos, sermões e papeis de expedientes, 

“no início dessa fase, a Igreja ainda tutelada pelo Estado, tinha suas publicações restritas à 

folhas sazonais de pouca abrangência” (SOARES, 1998, p. 178). Foi a partir da década de 70, 

no contexto da Questão Religiosa, além do iminente fim do período monárquico, que os jornais 

católicos existente no Império passaram a ter uma nova orientação. Seguindo as diretrizes de 

Leão XIII, no tocante a necessidade de criação e difusão da boa imprensa, os periódicos 

católicos foram vistos comumente como a arma mais eficaz para o combate ao liberalismo ateu, 

aos maçons e protestantes. 

Segundo Márcia Helena Batista (2002), somente a partir da segunda metade do século, 

quando se inicia movimento romanizador do catolicismo brasileiro, surgiriam jornais em várias 

províncias mais comprometidos com um conteúdo doutrinário.   

Se a necessidade de uma imprensa confessional se tornava imperiosa, no contexto sócio-

político e religioso do Império, os jornais católicos existentes e aqueles que foram criados 

tiveram grandes dificuldades de se consolidar. Segundo Lustosa apud Silveira (2011, p. 6), em 

sua fase inicial (1830-1870), os jornais católicos, pequenos e limitados, tinham não somente 

um raio de ação muito reduzido como ainda duravam pouco. 

No Maranhão, o primeiro jornal católico parece ter sido o jornal O Ecclesiastico de 1852 

descrito na obra A imprensa no Maranhão como “periódico dedicado aos interesses da religião, 

sob a redacção dos cônegos Raymundo Alves dos Santos e Francisco José dos Reis. Era folha 

de doutrina escripta com moderação e brandura. Viveu até ano de 1862.” (1883, p. 40) 

Em 1854, foi criado o jornal o Christianismo, descrito na obra como “semanário 

religioso, redigido pelo cônego Manuel Torres da Silva, e Frei Vicente de Jesus. Escrito com 

talento e linguagem grave e moderada, esse periódico foi muito bem aceito, e teve circulação 

por espaço de dous anos”. Segundo o autor de A imprensa no Maranhão, os dois jornais 

católicos existentes na província, buscavam possuir uma linha neutra, evitando os clérigos 

responsáveis pelos periódicos, evolver-se nas questões políticas locais.  
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As duas folhas religiosas que até essa data figuraram na arena jornalística, 

caprichavam em viver arredias de qualquer polemica, limitando-se a á 

publicação de actos do bispado, artigos originaes ou transcripto relativa a 

doutrina cathólica, historia, moral e noticias.  Ambos foram publicadas sob 

auspicios do Diocesano (IGNOTUS, 1883, p. 4). 

Esta postura dos padres maranhenses responsáveis pelos jornais pode ser compreendida 

talvez já no novo modelo do clero definido pelo movimento reformador da Igreja Católica 

brasileira, iniciado a partir do da década de 40 do século XIX, e voltada para construção de um 

corpus sacerdotal mais voltado para as funções eclesiásticas (PEREIRA, 2004; SERBIN, 2008) 

e para o doutrinamento pastoral, embora na maioria das vezes estas publicações que visavam 

“doutrinar o povo da verdade católica” viessem repletas dos discursos contra o protestantismo 

e o liberalismo (HAUCK, 2008, p. 214 grifo do autor). 

Na década de 80 do século XIX, foi criado ainda em São Luís o jornal católico 

Civilisação, descrito na obra A imprensa no Maranhão como mais combativo no tocante a 

defesa dos interesses da Igreja que o O Ecclesiastico e o Christianismo, de publicação anterior. 

A efemeridade da imprensa católica maranhense reflete bem aquilo que Azzi (2008) 

aponta com a fraqueza desses periódicos no século XIX e mesmo na primeira metade do século 

XX. Primeiro, a maioria dos redatores eram párocos e não jornalistas, muito deles não 

possuindo as técnicas necessárias que este tipo de publicação requeria. Segundo e talvez o ponto 

mais importante, faltava de recursos materiais para tais publicações. A título de exemplo 

encontramos no Cruzeiro, já década de 40 do século passado, vários artigos nos quais os 

redatores do jornal reclamavam da falta de recursos para a produção do jornal e conclamavam 

os fiéis católicos a contribuírem através de assinaturas ou doações, para a “nobre causa da Igreja 

Católica e da religião” (Jornal Cruzeiro, 12 de out. de 1937, p. 3). 

Apesar dos problemas financeiros e técnicos, o jornal católico Cruzeiro, marcou a 

história da imprensa católica no estado, haja vista que circulara até meados dos anos 1960 com 

relativa regularidade3. Fundado em 1933, o jornal nasceu como um projeto da Igreja Católica 

caxiense, cuja finalidade era criar um órgão oficial onde pudesse divulgar sua doutrina e 

ensinamentos em Caxias. Teve como fundadores, os clérigos Joaquim de Jesus Dourado, 

natural de Codó, mas que colaborava regularmente na redação do periódico e Gilberto Barbosa, 

tendo entre seus diretores o professor Leôncio Magno e Vicente Celestino, ambos naturais de 

Caxias (COUTINHO, 2005). 

 
3 Encontramos durante a pesquisa, edições do Cruzeiro de 1934, 1936, 1937, 1943, 1947, 1948, 1949 e 1958. 
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A criação de uma imprensa confessional católica no Maranhão supostamente seguiu a 

linha de várias publicações religiosas pertencentes à Igreja no país inteiro: faltavam recursos, 

aliado a isso, havia a dificuldade de criação e manutenção de uma clientela para o jornal - apesar 

da forte tradição católica de boa parte da sociedade local, - devido principalmente à baixa 

escolarização da população caxiense. Em 1943, onze anos depois da fundação do periódico, um 

articulista tratava das dificuldades enfrentadas pelo jornal católico em Caxias nos seguintes 

termos 

Onze anos de luta e sacrifício na ardua missão que enfrenta a imprensa 

pequenina e heróica do nosso “ hinterland”, entrou a palmilhar no dia 28 

deste, o nosso semanário “Cruzeiro” que nessa longa jornada de esforços e 

abnegações, venceu mais uma etapa na sua vida de jornal, obedecendo seu 

programa inicial, guiando-se pelo nobre ideal da instrução e da educação 

moral e cívica (Jornal Cruzeiro, 30 de out. de 1943, p. 1). 

Apesar de não encontrarmos a primeira edição do jornal lançada em 1933, encontramos 

espalhadas pelas páginas do periódico durante os anos que estivera em circulação, com quase 

nenhuma mudança nos seus conteúdos, artigos onde os articulistas tratavam do que 

consideravam a finalidades do Cruzeiro, o que deixou transparecer qual era o seu programa e 

objetivos iniciais. Ainda em 1943, por ocasião do décimo primeiro aniversário do periódico um 

articulista dizia que o Cruzeiro tinha por “nobre ideal a instrução e educação moral e cívica”, 

(Jornal Cruzeiro, 30 de out. de 1943, p.2) mostrando bem o caráter pedagógico do jornal no 

contexto da emergência no âmbito político do um pensamento autoritário dos anos 30 e 40.  

Anos antes, em 1937, um articulista dizia que o jornal tinha por objetivo, “a defesa da liberdade 

e da moral social, sentinelas viva do bem coletivo” (Jornal Cruzeiro, 1 de junho de 1937, p. 3) 

era o Cruzeiro também o “ veiculo da instrução e educação, portador da notícia para todos, 

defensor abnegado das idéias, coordenador do progresso e da civilisação” (Jornal Cruzeiro, 1 

de junho de 1937, p. 3). 

Para o articulista do Cruzeiro, o que dificultava a manutenção dos jornais católicos no 

país, além do baixo índice de alfabetização da população, era a falta de civismo, entendido 

basicamente como uma profunda identificação dos sujeitos com a pátria e, por conseguinte, 

com a religião – era também o seu caráter específico: ele era doutrinário, e ao contrário das 

publicações laicas que não tinha como fundamento a religião, e que por isso, poderiam abordar 

os temas que melhor lhe conviessem tendo meios de aguçar o apetite dos leitores ávidos de 

curiosidades, o jornal católico teria uma função pedagógica, um compromisso com a formação 

moral dos indivíduos. 
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Num país como o nosso, de deficiente educação cívica e precária instrução 

literária, a vida do jornal do interior é sempre perclitante e estacionária 

porque ao seu caminho abre-se um mundo de incompreensões duvidosas. 

A responsabilidade, dos que dirigem um jornal num meio pobre de instrução, 

é bem maior do que a dos que fazem a imprensa nos centros mais adiantados, 

a qual, às vezes, possue uma função mais informativa que doutrinaria, e tem 

meios de aguçar o apetite dos leitores avidos de curiosidades de toda espécie 

a todos os paladares (Jornal Cruzeiro, 30 de out. de 1943, p. 1). 

Assim sendo, o jornal católico deveria ser antes de tudo um catecismo, um manual 

comportamental, imbuído em cultivar nos sujeitos valores identificados com a religião e com a 

pátria. Neste sentido, estava em plena consonância com os objetivos da restauração católica 

empreendida a partir dos anos 20, não deixando de encampar parte do ideário do estado 

varguista, principalmente aqueles calcados na disciplina, ordem e na exaltação do trabalho 

como construtor na nação. 

A continuação do artigo permite-nos perceber como o jornal se mantinha, haja vista que 

na literatura sobre a cidade, há pouquíssimas referências à fundação do Cruzeiro. 

Vivendo sem cavações menos lícitas, mas tendo em seu auxilio apenas o 

salário honesto das assinaturas e anúncios, mau grado as dificeis 

contigencias do tempo, Cruzeiro vai vencendo a sua tarefa social, sempre 

nutrindo a esperança de melhores dias, confiando sempre na proteção de 

Deus e na boa vontade dos bons amigos e na cooperação dos seus generosos 

bemfeitores (Jornal Cruzeiro, 30 de out. de 1943, p. 1). 

A despeito de manter-se apenas através de assinaturas e doações dos seus generosos 

benfeitores, na produção do Cruzeiro agregavam-se indivíduos pertencentes à considerada a 

elite econômica e intelectual caxiense. Por sua tipografia circularam deputados, comerciantes, 

médicos, advogados e padres oriundos daquela camada social. Padre Arias Cruz, assíduo 

colaborador do jornal, por exemplo, descendia da família Dias Carneiro, sendo seu pai um 

proeminente comerciante local, o Sr. João da Cruz”. Da família Cruz no período, destacou-se 

ainda em Caxias, Aniceto Cruz, que chegou a ser prefeito da cidade e Achilles Cruz, médico e 

figura conhecida através das páginas do jornal. 

Padre Gentil Moura Viana, outro colaborador regular do periódico, era considerado um 

intelectual caxiense, foi jornalista, latinista, estudara Filosofia e Teologia nos seminários de 

Teresina e Fortaleza, chegando mesmo a ser bispo interino da Diocese de Caxias. No Cruzeiro, 

escreveram ainda Gentil Menezes4 , Cyrano Gandra 5 , Nereu Bittencourt 6  além de outros 

 
4 Gentil Alves Meneses era poeta, jornalista e comerciante. Caxiense, nascido em 1915, escreveu para vários 

jornais em Caxias como o Tribuna caxiense, Folha de Caxias, O pioneiro e o Cruzeiro. Foi membro da Academia 

Caxiense de Letras. 
5 Comerciante caxiense. 
6 Nereu Bittencourt,era professor e poeta. Nascido em Caxias em 1880, foi diretor do Ginasio caxiense, escola 

normal e diretor da Biblioteca pública Benedito Leite durante o governo de Paulo Ramos. Em Caxias, criou a 
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colaboradores de Caxias e cidades de estados vizinhos como Piauí e Pará. Sendo indivíduos 

notórios, a posição econômica, os títulos escolares, eram trunfos dos mais manipulados, no 

jogo das relações simbólicas construídas no espaço social caxiense até meados da década de 

50.  Professores, padres, literatos, comerciantes, a tipografia do periódico era assim um lugar 

de sociabilidades por excelência deste pequeno círculo letrado em Caxias meados dos anos 

cinquenta. 
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O LEGADO DAS OPOSIÇÕES COLIGADAS NA CONSTRUÇÃO DE 

CONSENSO EM TORNO DO PROJETO EMPRESARIAL-MILITAR NO 

MARANHÃO 
Paulo Leandro da Costa Moraes Mendes1 

 

Introdução 

O movimento que levou ao golpe de 1964 e a natureza do regime erigido a posteriori 

tem sido um fenômeno bastante investigado. As inúmeras análises que marcam o período 

levaram a uma multiplicidade de interpretações que, se por um lado permitem um maior 

aprofundamento dos meandros históricos, por outro, sustentam uma significativa e 

surpreendente disputa de visões que marcam os embates historiográficos. 

Uma das principais questões que nortearam essas discussões foi a participação, ou não, 

da sociedade nos processos históricos de deposição de João Goulart e de condução do Estado 

pós-1964, e mais do que isso que nível de apoio civil a ditadura (1964-1988) obteve. 

Um importante trabalho que busca identificar a relação entre militares e sociedade civil 

é a tese de René Dreifuss (1981). A principal questão que se apresenta na fundamentação do 

autor é a natureza de classe do golpe, ou seja, o protagonismo de determinados setores da 

sociedade na idealização e na condução política dos governos ditatoriais. 

Dreifuss, em sua extensa obra, apresenta uma escalada de um tipo econômico específico 

que começa a se delinear no fim da Segunda Guerra Mundial, identificado como capital 

monopolista: “As novas formas de capitalismo que se realizavam a nível global através de uma 

articulação complexa e contraditória com as várias formulações sociais nacionais, tiveram 

como expressão organizacional básica as corporações multinacionais” (DREIFUSS, 1981, p. 

49). 

O autor destaca, assim, o constante aprofundamento da ingerência de multinacionais no 

Brasil, sobretudo, a partir da política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, o que para o 

cientista político teria um efeito subsequente: o surgimento de um “novo conjunto de agentes” 

de setores “civis e militares” que estariam “responsáveis pelos assuntos relativos à produção e 

administração política do bloco econômico multinacional e associado”. No entanto, o que no 

Governo de Kubitschek é entendido pelo autor como “incoerências estruturais da convergência 

de classe”, devido a uma política de “conciliação” entre os interesses daquelas “multinacionais 

 
1  Mestre em História pelo Programa de Pós-graduação em História da Universidade Estadual do Maranhão 

(PPGHIST/UEMA) e Membro do Núcleo de Pesquisa em História Contemporânea (NUPEHIC) coordenado pela 

Prof. Dra. Monica Piccolo Almeida Claves. 
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e de classes trabalhadora”, levou a uma conjuntura adversa no início da década de 1960, devido 

à “interação entre os interesses contraditórios e as demandas simultâneas do capital 

transnacional e classes trabalhadoras subordinadas”, o que teria levado à “perda de coesão do 

bloco histórico populista” (DREIFUSS, 1981, p. 144). 

Elemento fundamental de sustentação empírica ao trabalho de Dreifuss é a ação do 

Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais (IPES), sendo a partir de vasto acervo da referida 

organização que o autor estabelece suas análises. A organização é entendida como principal 

mediadora dos grupos que articulam a ação golpista, tendo sido criada por iniciativa empresarial 

e militar, contando com o apoio estadunidense. A ação do IPES recebe significativa atenção do 

autor porque este teria atuado como “partido” a partir da concepção gramsciana, ou seja, 

funcionaria como “organizador das vontades coletivas” (GRAMSCI, 2007, p. 14), 

arregimentando apoio à articulação golpista.  

No entanto, a interpretação embasada na documentação permitiu que o autor concluísse 

ainda que a ação do IPES não se resumiria às articulações em torno do golpe para a ascensão 

do capital multinacional e associado. René Dreifuss acrescenta que 

a aliança de dependência mútua entre o Estado e as empresas privadas não 

tinha raízes apenas no aprofundamento do processo capitalista, mas, em 

termos bem concretos, na presença desses interesses no Estado, assegurando 

assim as garantias políticas indispensáveis à reorganização e ao controle da 

sociedade e da economia. Os associados e colaboradores do IPES moldaram 

o sistema financeiro e controlaram os ministérios e os principais órgãos da 

administração pública [...] (DREIFUSS, 1981, p. 455). 

Logo, o projeto político de tomada do poder levado a termo por determinados setores 

da sociedade não fica restrito a uma articulação golpista, como é possível observar, mas ganha 

materialidade na atuação desses setores no interior do Estado e de seu protagonismo nas esferas 

da administração pública. Ou seja, não se trata apenas da formulação de um projeto de tomada 

do Estado, mas um projeto de atuação política que aprofunde a ação do capital multinacional 

no Brasil. 

Logo a participação da sociedade naquela conjuntura não pode ser identificada de forma 

genérica já que as frações de classe que articulam uma ação para a desestabilização do governo 

de João Goulart podem ser claramente caracterizadas, a saber: os setores do empresariado 

multinacional e associado dependente e àqueles ligados ao capital financeiro. 

Nesse mesmo sentido, não é possível afirmar que os setores sociais aqui indicados 

tiveram sua ação restrita ao processo de deposição de Jango e que o governo sucedente teria 

sido protagonizado apenas pelo extrato militar, pois como evidenciado por Dreifuss, a partir de 
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vasta documentação empírica, aqueles grupos socias se “tornaram Estado” e passaram a compor 

cargos estratégicos na administração pública. 

Implicações do golpe na política Maranhense 

Wagner Costa destaca que o golpe militar no Maranhão teve ao menos três implicações 

políticas: 1) repressão de mobilizações sociais que começam a se sobressair no estado no início 

da década de 1960, como já destacado na primeira parte desse trabalho; 2) “acirramento dos 

conflitos e divisões internas do PSD maranhense” (COSTA, 2006, p. 81); e 3) “o apoio de 

Castelo Branco a candidatura de José Sarney” (COSTA, 2006, p. 81).  

A primeira dessas disputas diz respeito à debandada de deputados que compunham o 

PSD em diferentes momentos2, o que diminuía a representatividade do partido em âmbito 

federal. No entanto, como afirma Wagner Costa, o embate mais relevante se dá na disputa pela 

indicação de sucessor ao governo do estado, entre Newton Belo (então governador) e Vitorino 

Freire, já que este via-se ameaçado pelo crescimento da influência daquele sobre o PSD. 

Newton Belo, que ascendera politicamente chegando ao cargo de governador do estado 

graças às alianças políticas formuladas no interior do vitorinismo3, protagonizou uma cisão em 

torno da indicação para o governo estadual com sua insistência em apoiar candidato próprio. 

Conforme o próprio Vitorino Freire afirma: 

A eleição para o próximo período de governo seria difícil para um candidato 

pessedista, depois de anos seguidos de vitórias, decorrentes da rígida 

disciplina partidária que eu impusera ao partido. 

A partir do dia da posse de Newton Belo no governo, a trama para derrubar-

me do comando do partido foi adubada com a vaidade pessoal, a perfídia e a 

ingratidão daqueles que haviam começado a vida pública respirando pelos 

pulmões. 

Era sabido que já existia um acordo entre Newton Belo e o deputado Renato 

Archer, para que este o sucedesse no Governo do Estado, com minha 

concordância ou sem ela. Os planos para essa traição eram traçados pelas 

minhas costas, mas a evolução dos acontecimentos políticos iria modificar as 

ambições daqueles personagens (FREIRE, 1979, p.266). 

 
2 Um desses primeiros momentos, se dá na disputa em torno do controle sobre o PSD entre Vitorino Freire e 

Clodomir Cardoso que, aliado a Genésio Rego, levou o grupo vitorinista a concorrer pelo PST em 1950. Outro 

momento de dissenção interna no PSD foi a disputa em torno da candidatura de Assis Chateaubriand que, tendo 

perdido por seu estado de origem, concorreu pelo PSD maranhense em 1955 com o apoio de Vitorino Freire, 

levando ao afastamento de deputados do partido. Além disso, digno de destaque é a debandada de 6 deputados 

maranhenses do PSD em 1963, que passaram a integrar o PTB regional. 
3 Segundo José de Ribamar Caldeira (1978), “foi um coronelismo” por ter como principal objetivo o controle do 

poder político por meio de um “exercício de um mandonismo sobre as formas superestruturais do sistema de poder 

do Estado” (CALDEIRA, 1976, p.60). Na esfera propriamente política, que segundo o cientista político recebia 

especial interesse por parte do vitorinismo”: sua “ação tinha como ponto fundamental o controle dos Partidos 

Políticos e as sub-lideranças políticas com ele identificadas” (CALDEIRA, 1976, p.60), que, juntamente com os 

coronéis do Estado, davam a configuração real do vitorinismo. 
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Como se pode observar, a partir da perspectiva de Vitorino Freire, o enfraquecimento 

político e eleitoral de seu partido seria fruto da minimização de sua influência no mesmo, já 

que o que asseguraria a organicidade da agremiação seria a hierarquia e burocracia por ele 

impostas. A indicação de Renato Archer, também ligado ao vitorinismo, por Newton Belo 

representava, na perspectiva de Freire, parte de uma urdida trama que visava cindir o partido e 

estabelecer novos núcleos de disputa em torno do controle político do estado. 

Desse modo, a historiografia maranhense atribuiu à composição do cenário eleitoral de 

1965 a interpretação da verdadeira inflexão política que marcaria o período ditatorial no estado. 

De um lado, a disputa intestina do PSD em torno do controle partidário, mas, sobretudo, das 

antigas estruturas que permitiam dominação e perpetuação de determinados grupos 

socioeconômicos; e de outro, um candidato alinhado e apoiado pelas forças armadas e que não 

representava, necessariamente, o fim da estrutura de dominação política pré-existente. 

Assim, a disputa no interior do PSD levaria o grupo politicamente dominante no estado 

a uma sucessão de fracassos que, se não “usados pelo regime militar de 1964”, como afirma 

Alan Pacheco Filho (PACHECO FILHO, 2015, p.59), pelo menos encaminharam para a 

composição de uma conjuntura que favoreceu seus interesses. 

Nesse sentido, a indicação do nome de Renato Archer não recebia reprovação apenas 

de Vitorino Freire. Devido a sua postura crítica quanto a instauração do golpe militar e cassação 

de mandatos e, sobretudo, pela “força eleitoral” (BUZAR, 1998 p. 341) que havia adquirido, 

acaba entrando em choque com os interesses do projeto dos militares, empresários e UDN, 

representado no Maranhão por José Sarney. Diante disso, o general-presidente Castelo Branco 

não aceita, estrategicamente, a candidatura de Archer pelo PSD, como foi afirmado por Freire 

(1978).  

Ao não ter o apoio do vitorinismo e ao ver seu nome vetado pelo presidente, acaba por 

filiar-se ao PTB, partido ao qual concorrerá ao governo do estado no pleito de 1965, a fim de 

dar continuidade ao já mencionado projeto político do partido no Maranhão.  

Isto posto, é relevante observar que os mecanismos de controle dos partidos 

arregimentados pela ditadura antecedem, nesse caso, o Ato Institucional nº 2, tendo o governo 

de exceção se servido de uma ação extralegal para influenciar os rumos eleitorais do estado do 

Maranhão de acordo com os interesses da coalizão empresarial-militar. Isso fica mais evidente 

quando, após recusar a candidatura de Archer pelo PSD, Castelo Branco concorda com a 

propositura do mesmo pelo PTB. 
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  Continuando a sucessão de fracassos, Newton Belo, que teria aderido ao regime 

empresarial-militar, ao ver seu candidato reprovado pelo general-presidente, decide por indicar 

o nome de Costa Rodrigues. Essa indicação foi interpretada por Vitorino Freire como a 

insistente tentativa de diminuir sua influência sobre o PSD, como afirma: “o desejo doentio de 

trair-me tornou-se mais evidente [...] imediatamente, outra vez à minha revelia, puxou um 

candidato ao governo do bolso do colete[...]” (FREIRE, 1978, p. 269). 

Portanto, Vitorino Freire, intencionalmente ou não, proporcionou, ao lado do General 

Castelo Branco, as condições para a eleição de José Sarney. Freire afirma que, em reunião com 

o presidente, propôs que a candidatura de Archer pelo PTB levaria a divisão dos votos que 

poderiam ser dados em nome de Costa Rodrigues, o que inevitavelmente culminaria na vitória 

de José Sarney (FREIRE, 1978, p.272). Como afirma Pacheco Filho: [...] a “velha raposa” 

(Vitorino Freire), ao solicitar a suspensão do veto ao nome do deputado Renato Archer, no 

firme propósito de “rachar” o eleitorado maranhense, rompia com sua máxima, aliando-se ao 

seu adversário [José Sarney] (PACHECO FILHO, 2015, p.64). 

Concomitantemente às transformações ocorridas no interior do PSD, tem-se a formação 

histórica de um ao bloco oposicionista, que de acordo com Wagner Costa (2006), ganha força, 

principalmente, a partir da greve de 19514, buscando representatividade a partir da manipulação 

dos imaginários ligados à contestação popular. Nas palavras do autor: 

Os atores sociais ligados às Oposições Coligadas produziram, reformularam, 

manejaram e difundiram (via os meios de comunicação de massa) todo um 

conjunto de representações políticas que buscavam desqualificar a 

autoridade do grupo vitorinista e exaltar a legitimidade das aspirações das 

Oposições (COSTA, 2006, p.85). 

Assim, a Greve de 1951 será amplamente reapropriada, no contexto do discurso político, 

por agentes historicamente oposicionistas no estado5. Entre eles podem ser citados Alarico 

Pacheco, fundador e organizador da UDN (União Democrática Nacional) no Maranhão e Lino 

 
4 A Greve de 1951 no Maranhão foi resultado da disputa política pela escolha do governador do Maranhão no ano 

de 1950. Essa disputa foi endossada pela contestação do poder exercido por Vitorino Freire no estado, e sobretudo 

pelo racha produzido pela preterição de Saturnino Belo a concorrência do cargo de governador maranhense pelo 

grupo vitorinista. O concurso eleitoral, portanto, foi formado por Eugênio de Barros, representado o bloco 

vitorinista e Saturnino Belo, que encabeçava uma frente ampla oposicionista. Durante a contagem dos votos Belo 

saia na frente com uma ampla vantagem, no entanto Vitorino Freire, ao prever a derrota, exerceu sua influência 

nas estruturas estatais por meio da anulação de 16 mil votos da capital, o que produziu a vitória de Eugênio de 

Barros. Nesse cenário, produziu-se em São Luís, capital do Maranhão, um intenso clima de contestação, 

principalmente devido a morte de Saturnino por meio de um infarto, atribuído pelos contestadores à anulação dos 

votos. A greve foi aprofundada ainda mais com a validação da eleição e diplomação de Eugenio de Barros. 
5 Quando Vitorino Freire aumenta a sua influência política no Maranhão entra em dissenso com antigos grupos 

que a exerciam dominação histórica no estado. Lino Machado, por exemplo, era irmão de Marcelino Machado, 

reconhecido pela disputa com Magalhaes de Almeida pelo controle dos postos de mando no Maranhão durante a 

década de 1920. O que ajuda a sustentar a tese do continuísmo enquanto elemento de interpretação historiográfica 

no estado.  
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Machado que esteve à frente do PR (Partido Republicano) no estado, que se consideravam 

porta-vozes do movimento antivitorinista e herdeiros do movimento grevista de 1951. Este 

segundo, por exemplo, ficou reconhecido pela participação e discursos inflamados nas 

concentrações populares no Largo do Carmo (BUZAR, 2001, p.311). Serão esses políticos que 

formariam, nas eleições de 1954, a legenda “Unidos pelo Maranhão”.  

No entanto, é relevante verificar que as chamadas Oposições Coligadas, sobretudo a 

partir de 1968, quando passam a utilizar o termo para autodenominarem-se, não pode ser 

observado por meio de uma perspectiva homogênea, como se pode perceber a partir do quadro 

abaixo: 

 

Tabela 1 – Quantidade votos e lugares obtidos na Câmara dos Deputados e Assembleia 

Legislativa por partidos e coligações maranhenses (1950-1962) 

 
Câmara dos Deputados Assembleia Legislativa 

ANO Partido/ Coligação 
Votos 

Lugares 

obtidos 
Votos 

Lugares 

obtidos 

1950 PST 75.485 5 76.815 20 

 UDN/ PSD/ PR/ PL/ 

PSP/ PTB 

67.983 4 62.106 16 

 PRT 1.268 - 2.370 - 

 PRP - - 3.950 - 

1954 PSD 135.685 8 125.535 27 

 PSP 37.805 2 33.387 7 

 UNIDOS PELO 

MARANHÃO (PR, 

PRP, PTN) 

5.985 - 10.004 2 

 PDC 7.884 - 14.941 3 

 UDN - - 6.335 1 

1958 PSD 122.899 6 109.965 21 

 OPOSIÇÕES 

COLIGADAS 

(UDN, PDC, PR, 

PSP) 

90.104 4 76.788 15 

 PTB 23 - 23.941 4 

 PTN - - 3.166 - 

 PSB - - 972 - 

1962 PSD 204.383 10 161.222 23 

 PSP 55.039 3 48.413 6 
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 OPOSIÇÕES 

COLIGADAS 

(PDC, UDN, PR, 

PTN) 

34.337 2 42.897 6 

 PL - - 23.482 3 

 PTB - - 19.287 2 

Fonte: Dados do Superior Tribunal Eleitoral (1958, 1961, 1964 e 1973), elaboração própria. 

 

A historicização das oposições a partir de 1950 no Maranhão, ao contrário da 

simplificação corrente na historiografia local, permite depreender uma significativa 

diversificação, sobretudo, no âmbito eleitoral.  

Portanto, embora o quadro acima evidencie a significativa superioridade eleitoral do 

vitorinismo6 , ele permite matizar as diferentes configurações partidárias que formavam a 

oposição e como essas agremiações tiveram distintas articulações durante o referido período. 

Como pode-se observar, os anos em que houve uma manifestação mais “coesa” do 

grupo oposicionista para disputa eleitoral foram 1950 e 1958. Essas eleições foram marcadas 

por significativas cisões internas no vitorinismo: primeiro, pela já citada disputa em torno da 

liderança do PSD e, depois, resultante da manobra que levou Assis Chateaubriand ao senado 

como representante do Maranhão em 1954 7.  

Logo, pode-se observar que embora existam coligações oposicionistas em todas as 

eleições entre 1950 e 1962, as articulações são múltiplas, divergentes ou convergentes 

dependendo da conjuntura em que se formava. Exemplo disso é o PSP, que participou ou não 

dessas coligações a partir da possibilidade de ocupação do executivo estadual: como é o caso 

de Saturnino Belo, em 1950, ou do brigadeiro Hugo Cunha Machado, em 1958, nomes que 

tinham um significativo peso eleitoral e que passaram a compor a coalizão oposicionista depois 

de preteridos pelo vitorinismo. 

Já nas eleições de 1954 e 1962 podemos observar uma desagregação desse bloco 

oposicionista, principalmente, pela opção do PSP, que se torna importante força política no 

 
6 Os representantes da facção vitorinista se concentraram no ano de 1950 no PST, devido a uma disputa em torno 

da liderança do PSD entre Vitorino Freire e Genésio Rego/ Clodomir Cardoso, tendo Freire sido expulso do partido 

por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o que explica a ampla quantidade de votos obtidos por aquela 

agremiação partidária no referido ano (BUZAR, 2001, p.130). 
7 A eleição do proprietário dos Diários Associados pelo Maranhão se produziu devido a derrota em seu estado de 

origem: a Paraíba. Chateaubriand exercia grande influência na política nacional por ser dono da maior rede de 

comunicação do país e “não admitia a participação na vida nacional sem mandato político” (BUZAR, 2001, p.286). 

Então, a cúpula do PSD recorreu a Vitorino Freire para “patrocinar e executar a eleição de Assis Chateaubriand, 

sacrificando o mandato do senador Antônio Bayma” (BUZAR, 2001, p.286). Essa situação levou à dissidência de 

um grupo de políticos que ingressaram no PSP e UDN (como é o caso de José Sarney). 
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estado, de disputar as eleições sem realizar alianças. José Caldeira destaca pelo menos três 

motivos que permitem matizar esses interesses individualistas: primeiro, por ter se tornado o 

principal partido de oposição ao PSD/ PTB no estado, uma vez que a UDN8 no Maranhão 

apresentava apenas “importância secundária no Maranhão” (CALDEIRA, 1976, p. 81); 

segundo, devido ao “estilo de política desenvolvido pelo PSP – paternalista/ filantrópica – [que] 

teria mais facilidade de ser assimilado pelos estratos menos favorecidos da sociedade” 

(CALDEIRA, 1976, p. 81); por fim, por sua campanha reiterada de oposição ao vitorinismo.  

Isto posto, evidencia-se que o esfacelamento do vitorinismo deve ser incluído nesse 

processo de cisões internas que, embora façam parte da política partidária, contribuíram para o 

fortalecimento da oposição. No entanto, esses grupos oposicionistas, embora tenham pontos em 

comum, são marcados pela heterogeneidade, como expõe Wagner Costa: 

As Oposições Coligadas possuíam um discurso político marcadamente 

liberal, com defesa dos “ideais de liberdade”, da realização de “eleições 

livres e honestas” com a livre expressão do cidadão através do voto, defesa 

da “verdade eleitoral”, de “instituições livres”, das “virtudes cívicas” da 

apuração das responsabilidades” dos governantes por seus atos [...] 

Liberalismo mesclado, especialmente no caso do PSP, a apelos e incentivos a 

participação popular e à conscientização política, com a discussão do 

programa populista de ampliação dos direitos sociais e trabalhistas [...]. 

Obviamente, esta formulação é esquemática e redutora, porque não 

incorpora a heterogeneidade social e as diferenças internas entre os partidos 

de oposição, bem como a discursão sobre a ausência no Brasil pós-1945 (e 

até hoje) dos chamados “partidos ideológicos” [...] (COSTA, 2006, p.87). 

No entanto, o terceiro ponto destacado por Cabral “o apoio de Castelo Branco à 

candidatura de José Sarney” (COSTA, 2006, p. 81), é destacado como um dos mais relevantes 

para as mudanças no cenário político maranhense pós-golpe de 1964 pela historiografia local. 

O processo que produz o cenário eleitoral das eleições de 1965, no qual Sarney se elege, 

é marcado por, pelo menos, duas questões: primeiro, a disputa em torno do nome que 

representaria o grupo político dominante até então, o vitorinismo, e que já foi tratada nesse 

trabalho. Paralelamente a isso, a disputa em torno do candidato que receberia a legitimidade 

das Oposições Coligadas.  

O principal postulante, era Neiva Moreira, que chegara à política maranhense através 

do Jornal do Povo, criado por Adhemar de Barros para “instrumentalizar” a implantação do 

PSP no Maranhão, a fim de alavancar a candidatura deste para o cargo de Presidente da 

República nas eleições de 1950. De acordo com Buzar, “o Jornal do Povo [...] transformava o 

PSP no maior partido oposicionista dando popularidade a Adhemar de Barros em São Luís e 

 
8 Principal partido de oposição a aliança PSD/PTB no plano nacional. 
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fazendo de Neiva Moreira o símbolo da resistência aos governistas[...]” (BUZAR, 2001, p.259). 

Afinal de contas, como afirma Wagner Costa (2006), Neiva Moreira foi quem melhor se 

apropriou das representações provenientes da Greve de 1951. 

Simultaneamente, quem se constituía como possível candidato ao executivo estadual era 

José Sarney, que tivera uma controversa trajetória política no estado: Sarney iniciou a vida 

pública como assessor do governador Eugênio de Barros por indicação de Vitorino Freire a 

pedido de seu pai, o desembargador Sarney Costa e concorreria, em sua primeira eleição, a um 

cargo na Câmara dos Deputados em 1954 pelo bloco vitorinista, tendo ficado apenas na 

condição de suplente, com 3.271 votos (TSE, 1958, p. 63). 

Já na segunda eleição em que concorreria, agora no grupo de oposição a Vitorino Freire, 

Sarney consegue conquistar 15.081 votos (TSE, 1961, p.119) para um cargo na Câmara dos 

Deputados em 1958, ficando em segundo lugar na coligação de oposição e na frente de nomes 

como Neiva Moreira e Clodomir Milet. Desse modo, a trama para conquistar um espaço no 

cenário político maranhense havia sido um sucesso. 

Compondo a chamada Oposições Coligadas, que havia formado um bloco relativamente 

mais “coeso” naquelas eleições, Sarney aparecia na propaganda política local como um 

candidato de cunho nacionalista ao lado de candidatos como Neiva Moreia (figura 1), como é 

possível observar em publicação do Jornal Tribuna do povo de 2 de outubro de 1958, que tinha 

como diretora Maria José Aragão, membro do Partido Comunista maranhense. Essa 

aproximação com os setores oposicionistas e nacionalistas permitem explicar a sua expressiva 

votação naquele ano, mesmo tendo sido a primeira eleição que concorrera. 

 

Figura 1 – Propaganda política nas eleições de 1958 

 
Fonte: SÓ, 1958, p. 04 
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Nas eleições daquele ano o PSP, partido de Neiva Moreira, não participou das Oposições 

Coligadas. Na opinião de Buzar, isso se explica pelo fato de a UDN ter feito alianças com o 

PSD nas últimas eleições ao governo do estado. Essa dissensão entre o PSP e o bloco eleitoral 

oposicionista pode ser considerada um importante ponto de inflexão na ascensão de José 

Sarney: embora no quadro geral o PSP tenha tido um número maior de votos que as Oposições 

Coligadas (Quadro - 3), Sarney conseguiu 21.294 votos 9  e Neiva Moreira, principal 

representantes do PSP, teve 11.731 sufrágios, apontando para uma redução da 

representatividade deste no cenário eleitoral estadual. 

Concomitantemente, é importante observar que José Sarney se constituíra no cenário 

político maranhense a partir daqueles grupos oposicionistas de cunho nacionalistas, como já 

especificado. No entanto, ao mesmo tempo em que a nova conjuntura política encarna 

divergências político-ideológicas, que classificaram Neiva Moreira como “esquerdista e 

radical”, beneficiam José Sarney, que pouco tempo antes do golpe tinha uma postura bastante 

semelhante. O que se circunscreve, portanto, é uma perseguição seletiva que determinou o 

futuro dos representantes políticos que não se enquadravam no projeto formulado por setores 

do empresariado multinacional e associado. 

Portanto, com o processo de desestabilização política de João Goulart e o acirramento 

das disputas orquestradas por setores empresariais e militares, que levou ao golpe em 1964, 

Neiva Moreira teve seu mandato cassado e seus diretos políticos suspensos por dez anos, com 

base no disposto no Ato Institucional nº 1. Essa nova conjuntura abriu, cada vez mais, espaço 

para que José Sarney se constituísse como principal nome das Oposições Coligadas. 

O ambiente de perseguição política e social criado pela ditadura empresarial-militar 

constitui, desse modo, o cenário ideal para a eleição de José Sarney. Já que o favorecimento 

eleitoral de Sarney, por parte da aliança empresarial-militar, é acompanhado pelas 

transformações no interior do vitorinismo, que minguava a representatividade deste grupo junto 

ao eleitorado e a sua coesão enquanto facção política devido ao conjunto de “disputas 

intraoligarquicas” que desde a década de 1950 dominou a política vitorinista. 

 

 

 

 

 
9 Sarney ocupou o terceiro lugar entre os mais votados para a Câmara dos deputados naquelas eleições, sendo que 

os primeiros lugares foram respectivamente ocupados por José Burnett Silva (23.156) e Renato Archer da Silva 

(21.662) candidatos pelo PSD e respaldados nas reconhecidas fraudes eleitorais.  
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Tabela 2 - Resultado das eleições para Governador do Maranhão (1965) 

Candidato Número de Votos % 

José Sarney (UDN/PSP/PR) 121.062 49 

Costa Rodrigues (PDC/PL) 68.580 27,7 

Renato Archer (PTB/PSD) 36.103 14,6 

Nulos e brancos 21.431 8,7 

Total 247.156 100 

Fonte: COSTA, 2006, p. 82 

O resultado obtido nas eleições de 1965, portanto, são produto desse processo de 

realocação de forças políticas no estado. Como se pode observar Costa Rodrigues, apoiado pelo 

então governador do Maranhão, Newton Bello, representou dois partidos que, levando em 

consideração o que já foi tratado acerca da heterogeneidade das oposições, estiveram no seio 

dos grupos antivitorinistas. 

Já o PTB, que em tese teria ingressado junto com o PR em um grupo de apoio à José 

Sarney após o golpe Militar e, sobretudo, por conta da deposição de João Goulart, decide 

articular uma chapa com o vitorinismo tradicional, representado pelo PSD, que culminou, 

articuladamente entre o Estado ditatorial e Vitorino Freire, na divisão dos votos em torno de 

Archer e Rodrigues. 

Sincronicamente, José Sarney, referendado pelas Oposições Coligadas, ganha 

notoriedade ainda maior diante do apoio decisivo de Castelo Branco em relação a questão 

eleitoral no Maranhão, o que compunha um projeto mais amplo de inserção do Maranhão na 

lógica da ditadura empresarial-militar Assim:  

[...] de fato, para se processar a inserção do Maranhão dentro daquele 

projeto, a ação do Governo Central foi mais ou menos clara e ostensiva. Essa 

sua interveniência seguiu em síntese, os seguintes passos: promoveu a revisão 

eleitoral10 [...], assegura a eleição do seu candidato ao Governo do Estado 

e, no plano federal, esvaziou o poder de influência política de algumas 

lideranças políticas pertencentes ao PSD (CALDEIRA, 1976, pp. 66-67). 

De todo modo, o projeto político levado à cabo por José Sarney para o governo 

maranhense se relacionava diretamente com os interesses socioeconômicos dos setores que 

tomaram o Estado em 1964. O que significava, na visão de Costa: 

[...] a incorporação do Maranhão ao projeto autoritário, excludente e 

repressor do regime militar, ao seu projeto de modernização conservadora. 

Significou ainda uma maior abertura ao processo de expansão do capitalismo 

monopolista na Amazônia, o qual aprofundou as desigualdades sociais, 

 
10 Em 1962 o colégio eleitoral maranhense contava com 497.436 eleitores e após revisão, encomenda pelo general-

presidente Castelo Branco, em 1965, passa a ser constituído de 291.230 eleitores, “sendo suprimidos, portanto 

206.206 ‘eleitores’, incluídos na categoria de ‘fantasmas’. Ou seja, no período 1962/1966, o colégio eleitoral do 

Maranhão teve seu contingente reduzido a 58,55%” (CALDEIRA, 1978, p.43). 
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acelerou o processo de concentração fundiária, assim como a violência, a 

grilagem e a expulsão dos trabalhadores de suas terras, aumenta nutrindo 

enormemente os conflitos no campo em toda a região. Por outro lado, o 

governo Sarney (1966-70) anunciava um Maranhão Novo, uma nova época 

de prosperidade e modernização (COSTA, 2002, p.14, grifo do autor). 

 

O Legado oposicionista no dualismo partidário ditatorial 

É importante ressaltar que durante o período ditatorial que instaura o bipartidarismo11 

como engrenagem política dualista, com a consequente formação de um partido governista e 

outro oposicionista, as relações das forças políticas com os demais setores da sociedade civil 

são mediadas por características próprias, balizadas pelo controle estatal e sua atitude 

intervencionista. Portanto, é inevitável destacar que a hegemonia obtida pela ARENA nacional 

ou mesmo local, no contexto pós bipartidarismo, não perpasse por complexas formas de criação 

de consenso com o esforço conjunto do Estado restrito e entidades privadas. 

Nesse contexto, os jornais, sobretudo impressos, são alguns desses aparelhos privados 

de hegemonia que atuam como “organizadores das vontades coletivas”, como fica evidenciado 

nas concepções gramscianas, exercendo forte apelo na opinião pública, uma verdadeira “força 

política” (CAPELATO, 1988, p.13) que se torna fundamental no processo de formação de um 

partido que pretendia alcançar expressividade na sociedade.  

Um exemplo desse grau de complexidade foi a criação de consenso em torno da 

ARENA, caracterizado como principal partido da base política do governo, com presença 

constante na mídia local, sendo apresentado como: “um novo partido do Governo e Partido da 

Revolução. E com ele um só comando, com o que estará assegurado o seu trinfo nos próximos 

pleitos” (O Imparcial, 01/04/1996, p.1). Nesse sentido, o partido era apresentado em relação 

direta com o governo central e local, dando-se ênfase na proximidade do então governador do 

estado, José Sarney, com as forças políticas arenistas, ou mesmo em seu empenho pessoal na 

instalação da ARENA maranhense.  

 
11 Maria Helena Moreira Alves destaca que a partir do Ato Institucional nº 2 foram fixadas consideráveis restrições 

à representação política, tais como: eleições indiretas para presidente e vice-presidente; atribuição de poderes ao 

executivo de cassação de mandatos eleitorais e suspensão de direitos políticos por dez anos, sem substituição de 

representantes que perdessem os seus mandatos; regulamentação das atividades dos cassados em qualquer um dos 

primeiros atos institucionais (“Estatuto dos cassados”), e, finalmente, extinção de todos os partidos políticos 

existentes, bem como o cancelamento de seus registros (ALVES, 1984, p. 93). Já O Ato complementar nº 4 tinha 

como principal finalidade estabelecer as condições nas quais seriam formadas as novas organizações partidárias, 

que deveriam contar com um “número não inferior a 120 deputados e 20 senadores” (ALVES, 1984, p. 94), as 

organizações deviam ter caráter temporário e não podiam receber o termo partido em sua designação e nem conter 

nenhuma alusão aos partidos extintos: inserindo as condições para um sistema bipartidário. 
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O processo de instauração da oposição no Maranhão é marcado por um contexto político 

específico, onde a conformação de forças políticas é constituída a partir da formação de um 

bloco nitidamente hegemônico, em paralelo a uma oposição que não consegue exercer 

expressividade entre os agentes políticos e muito menos sobre a sociedade e/ou o eleitorado. E, 

sobretudo, não é possível negar a atuação dos aparelhos privados de hegemonia, entre eles os 

jornais, como “organizadores das vontades coletivas”, que acabam por justificar a atuação e o 

fortalecimento da ARENA, como “partido da Revolução” no estado.  

A mídia local defendia, nesse contexto, a necessidade da formação de um partido que 

pudesse ser apresentado como base da nova política implementada por José Sarney, como 

destacado pelo jornal O Imparcial “A base política do meu governo vai ser organizada, 

unificada e executada como tarefa prioritária dentro dos próximos dias. A primeira tarefa será 

a instalação do governo e como partido da revolução” (O Imparcial, 10/04/1965, p. 1). E, logo, 

a ARENA-MA passa a ser caracterizada como partido formal das lideranças revolucionárias e 

personificação das reformas de José Sarney. 

Os jornais buscavam destacar a ação do governador do estado e seus esforços para a 

formação e implementação do partido, sendo apresentado como autoridade suprema do partido 

pela mídia local.  

Dois acontecimentos marcaram uma profunda e definitiva transformação na fisionomia 

política do Maranhão após o pleito de 3 de outubro: a consagradora vitória de Sarney, que lhe 

conferiu uma incontestável e indivisível liderança das forças políticas mais ponderáveis do 

Maranhão, e a extinção dos partidos, de que resultou a formação da ARENA, praticamente sem 

vinculação com as antigas facções, que já quase nada representam na consciência do povo 

maranhense. (O Imparcial, 03/04/1966, p. 01).  

Pode-se observar que o uso midiático da vitória expressiva de José Sarney nas eleições 

de 1965 é um elemento fundamental para reconfiguração política estadual e para a formulação 

da ARENA-MA, que seria identificada como uma nova organização livre de qualquer mácula 

histórica que pudesse impedir sua atuação.  

Esse empenho dos aparelhos privados de hegemonia em torno da ARENA, como partido 

não só dos interesses da “revolução” 29, mas também da base do governo de José Sarney, 

possibilitava maior visibilidade aos candidatos ligados ao partido, elemento que também 

desperta o interesse dos atores políticos que poderiam ser identificados como “agentes da 

Revolução” e adquirir expressão na opinião pública e sobretudo no eleitorado, o que agrega um 

interesse muito maior em torno da ARENA.  
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Por outro lado, a oposição era identificada como “medíocre”, sem expressividade, 

incapaz de se estabelecer, caracterizada pela indefinição, pela balburdia e sem figuras políticas 

energicamente capazes de dialogar com o governo: “Francamente a ‘oposição’ é precisa na 

democracia. Todavia, nos termos desses medíocres que ocupam as cadeiras no Legislativo 

Estadual é melhor nem existir” (Jornal Pequeno, 20/02/1966, p.1).  

A ideia de uma “oposição responsável”, capaz de construir críticas ao nível construtivo 

(ALVES, 1984, p.94), se torna o principal discurso empregado pelos jornais maranhenses 

(Jornal Pequeno e O imparcial), para a formação de um bloco político que tivesse pretensões 

de se opor a base governamental estadual, sobretudo centralizado no poder executivo. Embora, 

como já mencionado, a ARENA-MA não fosse um partido homogêneo, nos discursos presentes 

nos jornais maranhenses ela aparece como uma organização única, sem contrastes internos e 

ligada diretamente ao governador José Sarney. 

Desse modo, aquele contexto de intensas transformações no cenário político 

maranhense, oriundas, por um lado, das imposições produzidas pelas ditadura empresarial-

militar, e por outro, da conjuntura de disputas “intra-oligárquicas” e de acesso ao controle 

político regional; propiciou o fortalecimento do grupo arenista, identificado, através de intensa 

atuação dos impressos maranhenses, com os ideais de progresso e modernização da ditadura, 

mas também com produto do processo que levou à destituição do vitorinismo. 

 

Tabela 4 – Número de representantes da ARENA e MDB no poder legislativo12 entre 

1966 e 1978. 

 

 

 

 

 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (1864, 1971) e CALDEIRA (1976) elaboração própria. 

 
12 Produzido a partir da soma dos parlamentares eleitos para o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e a 

Assembleia Legislativa do Maranhão. 
13 Com o crescimento do MDB no Senado Federal nas eleições de 1974 (venceu em 79 das 90 cidades com mais 

de 100.000 eleitores) o plano de distensão pretendido pelo governo federal fica ameaçado, o que faria que o 

general-presidente, Geisel, editasse um Emenda Constitucional (Emenda Constitucional nº8), que fazia 

importantes modificações na legislação eleitoral. Portanto, entre as medidas do Pacote de Abril de 1977 estavam 

a permanência das eleições indiretas para governador; a alteração da composição da Câmara dos Deputados, já 

que a partir daquele momento seria composta com base no total da população e não do número de eleitores; a 

mudança nas eleições para os dois terços do Senado, em que um dos representantes dos estados seria eleito por 

voto popular e direto e o outro indiretamente; reduzia o colégio eleitoral que elegia o presidente; e restringia o uso 

de o uso da televisão e rádio nas campanhas estaduais e federais. 

 1966 1970 1974 1978 

ARENA 45 25 31 42 + 

1* 

MDB 12 5 6 7 
* Em 1978, além dos candidatos eleitos diretamente, foi indicado ainda um nome 

para o Senado a partir das mudanças impostas pelo, chamado, Pacote de Abril13. 
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Desse modo, podemos afirmar que o dualismo produzido pelo bipartidarismo se 

encaixou perfeitamente nas estruturas político partidárias pré-existentes, já que a ARENA irá 

ser ligada à imagem de José Sarney e este ao coroamento de uma trajetória de ferrenha oposição 

anti-vitorinista permitindo o fortalecimento e hegemonia do partido no Maranhão durante todo 

o período ditatorial, e com isso, abriu-se espaço para as transformações político-econômicas 

que marcam o contexto da ditadura empresarial-militar no Maranhão, pois como observa 

Claudio Vasconcelos, ao contrário da simplificação corrente de “fachada democrática”, o 

legislativo no Brasil funcionou, durante a ditadura, como medida estratégica de produção de 

legitimidade e valorização de um discurso de apego à democracia (VASCONCELOS, 2013). 

É importante perceber, por fim, que no Maranhão não houve fechamento da Assembleia 

Legislativa durante aquele período o que aprofundava a legitimidade das ações produzidas 

naquele contexto, já que, mesmo “dilacerada por conflitos internos” (COSTA, 2015, p. 200), a 

ARENA não deixou de servir de base política para a promoção das mudanças desenvolvidas no 

interior do Estado ditatorial. 

Ainda são necessários trabalhos que aprofundem a atuação dos agentes políticos no 

interior do sistema legislativo maranhense, levando em conta a dinâmica produzida pelos 

diferentes grupos que compunham aquela instituição, bem como seus posicionamentos, 

divergências e convergências diante dos projetos de aprofundamento do capital multinacional 

e associado dependente no Maranhão. 

 

Referências 

 

ALVES. Maria Helena Moreira. Estado e Oposição no Brasil (1964-1984). 2ª ed. Rio de 

Janeiro: Vozes, 1984. 358 p. 

 

BUZAR, Benedito B. O vitorinismo: lutas políticas no Maranhão de 1945 a 1965. São Luis: 

Lithograf- Indústria Gráfica e editora Ltda, 1998. 

 

BUZAR, Benedito B. Vitorinismo e Oposicionistas. São Luis: Lithograf, 2001. 

 

CALDEIRA, José de Ribamar Costa. As eleições de 1974 no Maranhão. Revista Brasileira de 

Estudos Políticos. nº 46. Belo Horizonte, UFMG, 1978. 

 

CALDEIRA, José de Ribamar Costa. Estabilidade Social e Crise Política: O caso do Maranhão. 

Revista Brasileira de Estudos Políticos. nº 43, Belo Horizonte, UFMG, 1976. 

 

CAPELATO, Maria Helena. A impressa na história do Brasil. São Paulo: Contexto/EDUSP, 

1988. 



VI Simpósio de História do Maranhão Oitocentista / VI Simpósio Internacional de História Contemporânea: 200 

anos de regulamentação da imprensa no mundo luso-brasileiro. 

ISSN: 2236-9228 / 2357741-X 

236 

 

 

COSTA, Wagner Cabral. Novo Tempo / Maranhão Novo: quais os Tempos da Oligarquia? In. 

SOUSA, Moisés Matias Ferreira de (org.). Os outros segredos do Maranhão. São Luís: 

Editora Estação Gráfica, 2002, p. 13-24. 

 

COSTA, Wagner Cabral, Sob o signo da morte: o poder oligárquico de Victorino a Sarney. 

São Luís: Edufma, 2006. 

 

COSTA, Wagner Cabral. Do Maranhão Novo” ao “Novo Tempo”: a trajetória da oligarquia 

Sarney no Maranhão. In: BARROS, Antonio Evaldo Almeida et al (orgs.). Histórias do 

Maranhão em tempos de República. Jundiaí: Paço Editorial, 2015, p. 187-233. 

 

DREIFUSS, René Armand. 1964, a conquista do Estado. Petrópolis: Vozes, 1981. 

 

ECHEVERRIA, Regina. Sarney: biografia. São Paulo: Leya, 2011. 

 

FREIRE, Vitorino. A laje da raposa: memórias. Rio de Janeiro: Guavira Edições, 1978. 

 

GRAMSCI, Antonio. Cadernos do Cárcere. Vol. 03. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2007. 

 

PACHÊCO FILHO, Alan Kardec Gomes. “Porque muitos juraram para trair”. São Luís: 

EDUEMA, 2015 

 

SÓ uma Grande Bancada Nacionalista Decidirá os Destinos do País. Tribuna do Povo, São 

Luís, p. 4, 2 out. 1958. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Dados estatísticos: Eleições Federais, estaduais: 

quadros comparativos dos pleitos entre 1945 e 1963. v.7. [s.l]: Departamento de Imprensa 

Nacional, 1973. Disponível em: http://bibliotecadigital.tse.jus.br/xmlui/handle/bdtse/5302. 

Acesso em: 15 de set. de 2020. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Dados Estatísticos: Eleições Federais e Estaduais 

realizadas no Brasil em 1965 e 1966. v. 8. [s.l.]: Departamento de Imprensa Nacional, 1971. 

Disponível em: https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/13036. Acesso em: 15 de set. de 

2020 

 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Dados estatísticos: eleições federais, estaduais, 

realizadas no Brasil em 1962 e em confronto com anteriores, Referendum 6.163, v. 6. [s.l.]: 

Departamento de Imprensa Nacional, 1964. Disponível em: 

https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/13038. Acesso em: 15 de set. de 2020. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Dados estatísticos: Eleições Federais, estaduais, 

realizadas no Brasil em 1958. v.4 [s.l]: Departamento de Imprensa Nacional, 1961. 

Disponível em: https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/12996. Acesso em: 15 de set. de 

2020.  

 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Dados Estatísticos: eleições federais e estaduais 

realizadas em 1954 e 1955. v. 3. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1958. 



VI Simpósio de História do Maranhão Oitocentista / VI Simpósio Internacional de História Contemporânea: 200 

anos de regulamentação da imprensa no mundo luso-brasileiro. 

ISSN: 2236-9228 / 2357741-X 

237 

 

Disponível em: https://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/13041. Acesso em: 15 de set. de 

2020. 

 

VASCONCELOS, Cláudio Beserra de. Os militares e a legitimidade do regime ditatorial (1964-

1968): a preservação do Legislativo. Vária História, Belo Horizonte, v. 29, p. 333-358, jan/abr 

2013. 



VI Simpósio de História do Maranhão Oitocentista / VI Simpósio Internacional de História Contemporânea: 200 

anos de regulamentação da imprensa no mundo luso-brasileiro. 

ISSN: 2236-9228 / 2357741-X 

238 

 

A IMAGEM DOS "PAIS FUNDADORES" NO ESPAÇO PÚBLICO DA 

CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 1827-1835 
Paulo Vitor Soares da Silva* 

 

George Washington e Benjamin Franklin foram amplamente citados pela imprensa 

periódica brasileira. A imagem desses políticos estava relacionada a imagem criada sobre eles 

nos Estados Unidos. Para Ray Raphael, a incorporação no imaginário norte-americano de 

alguns personagens políticos numa espécie de pais fundadores, criou um mito que reflete até os 

dias de hoje na sociedade norte-americana. Para Raphael, essa narrativa dificulta a compreensão 

das reais características das pessoas daquela época. Após a Guerra Revolucionária, os militares 

foram exaltados entre os colonos, cenário no qual George Washington se sobressaiu, enquanto 

na segunda década do século XIX os signatários da Declaração de Independência passaram a 

ser enaltecidos, como Thomas Jefferson. Mary Anne Junqueira atenta ainda, que a criação 

desses mitos funciona como um guarda-chuva para a sociedade, de forma que se cria uma 

identidade e um filiação comum, que no caso dos Estados Unidos permitiu a criação de um 

ambiente em que a unidade nacional minimizava os conflitos existentes.  

Essa imagem de que grandes homens construíram a nação norte-americana foi 

incorporada no discurso dos periódicos brasileiros. O entendimento era de que esses homens 

estavam diretamente relacionados a prosperidade dos Estados Unidos. A análise das discussões 

sobre os pais fundadores no espaço público da cidade do Rio de Janeiro foi feita a partir da 

leitura dos seguintes periódicos: a Aurora Fluminense (1827-1835), o Jornal do Comércio 

(1827-2016), a Nova Luz Brasileira (1829-1831), o Carijó (1832-1833), o Caramuru (1832-

1833) e A Trombeta (1832-1833). Periódicos que tiveram grande importância no espaço 

público; a Aurora com viés liberal moderado, o Comércio como sendo um periódico mais 

informativo, a Nova Luz uma folha que defendeu o federalismo e a república, enquanto o Carijó, 

o Caramuru e A Trombeta eram conservadores, defensores da manutenção da Constituição de 

1824. A leitura desses periódicos permite a compreensão da imagem dos pais fundadores em 

distintos grupos políticos.   

Havia o entendimento por parte da Aurora Fluminense, Jornal do Comércio e da Nova 

Luz Brasileira, de que a sociedade brasileira deveria tirar proveitos dos ensinamentos de George 

Washington e Benjamin Franklin. O argumento apresentado ao público era de que os pais 

fundadores seriam um espelho para os homens trilharem o seu caminho. A exaltação das 

 
* Universidade Federal de Juiz de Fora, Mestrando, Bolsista CAPES.  
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realizações dos pais fundadores pode ser observada nas recorrências, a menções ocorrem 

durante toda a circulação dos impressos. Havia também a prática de se escrever seus nomes 

juntamente com a palavra imortal; “Imortal Washington” e “Imortal Franklin”, reforçando a 

importância de se apreender com eles. Um artigo republicado de um jornal de Buenos Aires na 

Aurora Fluminense leva a crer que a designação “imortal Washington” não se restringia apenas 

ao Brasil, assim como a perspectiva positiva, visto que George Washington foi exaltado em um 

artigo da Gazeta de Montevideo que foi rescrito na Aurora, a Gazeta considerou George 

Washington como sendo “um homem tão grande como honrado”.  

Bolívar até a época atual ainda não tem por atos políticos justificado às 

odiosas inculpações, que lhe tem sido imputada nos Jornais da Europa pelos 

partidistas do antigo regime colônia. Não damos fé alguma as suspeitas, que 

segundo os absolutistas pensam sobre a conduta do diretor. Na opinião de 

alguns a questão era tratar com a Corte de Madrid, porém uma semelhante 

ideia é bem absurda. Como pois se poderá supor que um homem, que 

sacrificou tudo, para sacudir o jogo da metrópole, que combateu por longos 

anos contra os exércitos espanhóis, e os forçou a desamparar o território 

Americano, que recebeu as primeiras honras da magistratura, do seu país, 

quando já respirava um ar livre, que um homem, que um homem que adquiriu 

uma glória imortal, abdique repentinamente o poder, de que se acha 

revestido, sacrifique a sua pátria a vingança dos antigos possessores 

Espanhóis, e destrua por um pacto odioso, e indecoroso a sua glória pessoal, 

e as de seus companheiros de armas, e a integridade de uma Nação nova, que 

sua espada há livrado da opressão? Bolívar, tal é nossa esperança, Bolívar 

dado a seguir os passos de Washington. A vida passada, as ações privadas, 

os discursos, e seus atos políticos existem ainda para desmentirem todas as 

suspeitas da inveja e da calúnia. A exemplo do imortal Washington, Bolivar 

deve mostrar, quais são as condições, pelas quais na América se adquire o 

nome de primeiro na guerra, de primeiro na paz, e de primeiro das afecções 

sociais. (Aurora Fluminense, n° 2, Segunda-feira 24 de dezembro de 1827) 

A opinião do periódico sobre Simón Bolívar mudou no decorrer da sua circulação. Na 

disputa pela imagem dos pais fundadores, a Nova Luz Brasileira relacionou para o seu leitor a 

ideia imortalidade associada a ideia de pertencimento, afirmando que George Washington havia 

sido um grande líder para os habitantes da América, sendo o destino da América seguir os 

passos dados pelos pais fundadores. O periódico vinculava assim, o ser americano a matriz do 

republicanismo norte-americano, defendendo a “Liberdade Americana”, liberdade essa dada 

pelos pais fundadores aos americanos, fazendo a convocação aos brasileiros serem Americanos. 

Nesse debate sobre o americanismo, a Aurora Fluminense argumentou em concordância do 

vínculo entre Americano e os pais fundadores, porém pelo elemento da civilização. Nos debates 

na imprensa, o termo americano apareceu algumas vezes associado a um ideal de homem 

vinculado a imagem dos pais fundadores. Assim, como no artigo sobre Simón Bolívar, a Aurora 

Fluminense defendeu que o espírito desses ilustríssimos homens tivesse efeitos na sociedade.  
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Já é tempo de cessar a impunidade; não é para encherem papel, que as Leis 

se fazem, é para serem observadas religiosamente, e o exemplo constante do 

desprezo das leis tem contribuído muito para a desmoralização pública. Se os 

atentados, que desde Maio não tem cessado de alterar a população pacífica 

do Rio, fossem reprimidos, se o castigo houvera recaído sobre os autores seus 

autores, não teriam eles a ousadia, e descaramento de gloriarem-se de 

semelhantes crimes; e talvez que estes, há muito passassem. É necessário para 

a salvação do Brasil, que aqueles que perpetram os horrores do Recife, 

sirvam de exemplo, para que outros se não arrojem a imita-los. É necessário, 

que mostremos aos Estrangeiros, que não somos uma horda de bárbaros, 

onde tudo se define pela força e violência; mas que somos americanos, e que 

se nossa civilização não pode ainda entrar em paralelo aos concidadãos de 

Washington, ao menos procuraremos imita-los, e não toleramos, que 

malvados destruam as esperanças do Glorioso 7 de abril: é finalmente 

necessário, que a máxima parte dos cidadãos reconheça, que um punhado de 

facinorosos não zombará daqui em diante de suas vidas, de sua honra, de sua 

fortuna; é necessário em uma palavra, que saiamos do estado de anarquia, e 

que entremos no império das Leis. (Aurora Fluminense, n° 560, Quarta-feira 

23 de novembro de 1831. Artigo originalmente escrito pelo Novo Pharol) 

O Jornal do Comércio, incorporou a questão dos ensinamentos de George Washington 

na formação de um indivíduo, o futuro Imperador do Brasil. Defensor da monarquia, o 

periódico argumentou sobre a importância de se educar o herdeiro do trono pelos princípios do 

imortal Washington, pois o jovem monarca que conduziria o Estado a prosperidade, acreditando 

que o Brasil poderia ultrapassar os Estados Unidos – entendimento esse compartilhado por 

outros periódicos.  

Amamentando deste a tenra infância nos preceitos da virtude, livre de uma 

cortesania corrompida, servil, e imoral, o jovem Monarca, nascido entre nós 

Americanos, saberá sem dúvidas rege-nos um dia nos preceitos da justiça, 

que caracterizam uma alma bem formada, e em conformidade com as luzes 

do século, e sistema Americano. Queremos, que entre nós prevaleçam os 

sábios princípios do imortal Washington, o gênio tutelar da América? Pois 

bem, procuraremos, quanto nos for possível, imitar a condutar dos nossos 

conterrâneos do Norte: e então veremos que a Monarquia hereditário do Sul 

ficará acima da temporária do Norte. Brasileiros, meus caros patrícios, não 

nós iludamos, sem esse Centro, para onde correram todas as nossas vontades, 

quantas calamidades não pisariam sobre o Brasil!!! Lancemos os olhos para 

América do Sul.... cenas mais aterradoras se observariam entre nós!! Viva a 

Independência, a Constituição, e o Senhor D. PEDRO II., Imperador do 

Brasileiro! vivam, vivam, vivam. (Jornal do Comércio, n° 76, Sábado 3 de 

dezembro de 1831) 

A ideia de ultrapassar os Estados Unidos não era uma disputa com os “conterrâneos do 

norte”, mas a vontade de que o Brasil fosse um Estado de prestígio social em âmbito 

internacional. Para o Jornal do Comércio, George Washington havia trilhado para os norte-

americanos o caminho da prosperidade. 

Parece que todos os brasileiros, são os Rio-Grandenses, e os Mineiros, os que 

melhor entendem em que consiste o verdadeiro patriotismo. Sim, em vez de 

fazerem consistir esta virtude tão sublimada em vãs palavras, em violentas 
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diatribes contra os depositários do poder supremo, a quem a nação, pelo 

órgão dos seus mandatários, confiou a direção dos seus mandatários, confiou 

a direção dos grandes interesses do Estado, em vez que quererem abismar a 

Nação em um pélago de desgraças com planos quiméricos de governo, 

aqueles honrados, e industriosos brasileiros procuraram trilhar a vereda, que 

o imortal Washington traçou aos seus concidadãos, conseguindo elevar os 

Estados Unidos ao grão de prosperidade e grandeza, que hoje fazem objeto 

de admiração do resto do globo. (Jornal do Comércio, n° 132, Quarta-feira 

15 de fevereiro de 1832)  

Entre os conservadores, o Caramuru e o Carijó, mantiveram a imagem positiva dos pais 

fundadores em suas páginas. O Caramuru enaltecendo-os, mas criticando o uso da imagem para 

a defesa da república no Brasil, argumentando sobre uma incompatibilidade cívica entre os pais 

fundadores e os republicanos brasileiros. 

Não sabem eles o que seria a ditadura do Feijó, que, quando manietado por 

uma Constituição, a havia violado sempre que seus caprichos e sua vontade 

absoluta, tirânica, e despótica lhe pediam? Que República podia ser essa 

sendo feita por homens despóticos, malvados, venais, ignorantes, despidos 

finalmente de uma só sombra dessas virtudes cívicas que ornam a alma dos 

verdadeiros republicanos, com os quais os imortais Washington e Franklin 

fizeram o brilho do seu século, o lustre é glória de sua pátria? (Caramuru, n° 

40, Quarta-feira 28 de novembro de 1833) 

O elogio aos pais fundadores, demonstrar um respeito dos caramurus para com os 

cidadãos norte-americano. A crítica feita estava na matriz do republicanismo norte-americano. 

É bem provável que uma crítica aos cidadãos norte-americano não fosse bem recebida, seja 

pelos norte-americanos residentes do Brasil, quanto nos Estados Unidos caso a notícia chegasse 

em solo norte-americano.  

Por influência ou não do mito norte-americano, os conservadores tentaram encampar no 

Brasil a ideia dos patriarcas da nação, sendo um deles; José Bonifácio. Tentando promovê-lo, 

O Carijó fez uma aproximação entre José Bonifácio e George Washington – que reconhecia ter 

sido uma grande militar, que havia realizado grandes feitos ao longo da sua vida – colocando-

os como grandes patriarcas de suas respectivas nações:  

José Bonifácio deve ser objeto do nosso amor, de nossa admiração, e do nosso 

iluminado reconhecimento. Quem, como José Bonifácio, venceu mais 

obstáculos, superou mais resistências, ou combateu mais perigos??? 

Washington, Tell, não teriam feito mais, atenta as circunstâncias em que se 

acha este honrado Brasileiro. (O Carijó, n° 56, Sábado 22 de junho de 1833) 

Percebe-se que esse mito sobre a fundação dos Estados Unidos foi incorporado pela 

imprensa, fazendo com que o verdadeiro norte-americano não fosse discutido, criando a ideia 

de que os cidadãos norte-americanos viviam sobre o manto moral criado pelos pais fundadores. 

O mito no caso da Aurora Fluminense, por exemplo, servia para sustentar seus argumentos 

contrários a reprodução de certas atitudes dos norte-americano, reforçando os argumentos que 
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atentava para a ausência das virtudes necessárias, virtudes essas dadas pelos pais fundadores no 

entendimento de Evaristo da Veiga. Enquanto para a Nova Luz Brasileira, as virtudes seriam 

possíveis para os brasileiros, desde que a matriz do republicanismo norte-americano fosse 

incorporada pelos brasileiros, pois os brasileiros eram americanos assim como os norte-

americanos, e os pais fundadores haviam dado a liberdade aos americanos.  

Alguns periódicos tinham o hábito de reproduzir trecho de obras de autoria de George 

Washington e Benjamin Franklin, como indicar obras de autoria dos pais fundadores aos seus 

leitores. Segundo Luiz Alberto Moniz Bandeira, desde 1822 começou a aparecer no Brasil 

livros sobre os Estados Unidos em língua portuguesa. O autor cita as obras; Compêndio da 

História dos Estados Unidos da América – que não circulou sem os nomes dos autores e dos 

tradutores –, Os Estados Unidos da América Septentrional em 1830 e 1831, de Alexandre Luiz 

da Cunha. Para Luiz Bandeira, a propaganda dos Estados Unidos era uma forma de campanha 

para a república. Se fosse uma propaganda sobre a república podemos dizer seria uma 

propaganda apenas da Nova Luz Brasileira. A Aurora Fluminense e o Jornal do Comércio 

estavam interessados nas causas da prosperidade norte-americana. 

No tocante a essas obras, a Aurora Fluminense ao longo da sua publicação teve como 

prática, copiar pequenos trechos de obras de autoria de Benjamim Franklin sobre o 

comportamento da sociedade. Benjamin Franklin era visto pela Aurora Fluminense como um 

filósofo político americano. Afirmava aos leitores que aqueles conselhos tinham grande valia, 

pois seriam conselhos “dados pelo filósofo patriota Americano, o imortal B. Franklin”. A 

concepção de que ele seria um filósofo acompanhou o discurso do periódico: 

O homem é um ente sociável, e um dos castigos mais rigorosos, ao meu 

parecer é privá-lo de toda a sociedade. Tenho lido muito belas obras coisa 

sobre a solidão, e sei que uma sentença muito ordinária na boca dos que tem 

a vaidade de querer passar por sábios é – que nunca estão menos sós, que 

quando estão sós. – Mas vou pela opinião contrária. Se obrigassem estes 

pensadores a conservar-se na solidão, inclino-me a crer que tardariam a 

achar-se insuportáveis. (Aurora Fluminense, n° 83, Segunda-feira 25 de 

agosto de 1828). 

Um aritmético político calculou que se cada homem e cada mulher 

trabalhassem 4 horas por dia em alguma coisa útil, este trabalho produziria 

com que se pudesse adquirir todo o necessário para passar uma vida farta: 

não se conheceria no mundo a necessidade, e o resto das 24 horas poder-se-

ia passar e agradável entretenimento. (Aurora Fluminense, n° 365, sexta-

feira 23 de julho de 1830). 

Que significam os desejos e esperanças de um tempo mais feliz? Tornaremos 

o tempo melhor, se soubermos obrar; o trabalho não necessita de desejos. 

Aqueles que vive de esperanças, está em risco de morrer de fome. (Aurora 

Fluminense, n° 968, Segunda-feira 13 de outubro de 1834). 
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Alguns dos trechos de Benjamin Franklin foram escritos em uma sessão intitulada; 

“Máximas e Pensamentos”. A importância dos ensinamentos para os leitores, partia do 

entendimento que Benjamin Franklin havia conseguido o aperfeiçoamento moral, estando 

assim como Sócrates, ambos filósofos de primeira ordem na questão do indivíduo. Os 

ensinamentos de Benjamin eram utilizados com fins educacionais pelo periódico, devido a 

credibilidade dele para o espaço público. Alguns dos trechos mencionados haviam sido 

extraídos da obra O Bom Homem Ricardo. Mirianne Almeida, ao analisar a inserção do 

protestantismo no Brasil, destaca que a circulação da obra o Bom Homem Ricardo de Benjamin 

Franklin no Brasil deve-se ao caráter de comportamento que ela trazia, como regras de conduta 

e posturas voltadas para a dedicação ao trabalho. Aspectos que Evaristo da Veiga buscou 

destacar ao mencionar Benjamin Franklin, para corroborar sua tese da ausência dos bons 

costumes na sociedade brasileira.  

Outra obra mencionada foi o “Último adeus de Washington a Nação Americana” ou 

“Evangélico Político dos Estados Unidos da América”, livro que havia sido traduzido para 

português. O Jornal do Comércio quando anunciou a obra para os leitores exaltou o fato da 

obra ser sobre George Washington, considerado o maior e mais virtuoso homem que existiu na 

terra, convocando as pessoas a leram a obra. O anúncio da tradução da obra também foi feito 

pela Aurora Fluminense, que informou sobre as características da obra e elogiou a virtude de 

George Washington. Um dos elementos que compunha a imagem de George Washington como 

um homem virtuoso era o fato dele ter saído da política ao final do seu mantado, mudando-se 

para o interior. A Aurora abortou esse fato em alguns artigos, reforçando para o público a 

importância de os políticos respeitarem os seus cargos, dirigindo o seu discurso a América como 

todo, já que criticava os rumos políticos das antigas colônias espanholas.    

Thomas Jefferson, autor do rascunho da Declaração de Independência dos Estados 

Unidos, teve seu nome citado com certa recorrência em 1835 pela Aurora Fluminense. A Nova 

Luz Brasileira fez menções a Thomas Jefferson, mas sem problematizar os seus feitos, 

colocando-o Jefferson juntamente com George Washington e Benjamin Franklin como os pais 

fundadores. Evaristo da Veiga via Thomas Jefferson como um moderado: 

Também não foi por um Governo vacilante, e tremulo no caminho legal e 

como furtando-se a pisar com pé firme a estrada que lhe foi aberta; que a 

América do Norte se elevou a atmosfera de aperfeiçoamento progressivo que 

hoje respira. Faltam-nos, pois, um Franklin, um Washington, um Jefferson: 

dirão alguns. – Resta saber o como seriam acolhidas entre nós a prudência 

dubitativa de um filósofo, moderado por princípios, a frieza de ânimo de um 

general que não se entusiasmava com a vitória, nem parecia abatido com o 

revés, a franqueza democrática de um patriota, que não amava os palavrões, 
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e aborrecia a violência. (Aurora Fluminense, n° 527, Quarta-feira 7 de 

setembro de 1831). 

Os escritos de Thomas Jefferson tiveram repercussão nas trezes colônias após a 

publicação nos jornais do texto Summary view of the rights of British America, que chegou até 

os membros do Congresso Continental, sendo escolhido em 1775 para representar a Virginia 

no segundo Congresso Continental. Thomas Jefferson construiu uma tese sobre a natureza dos 

direitos dos colonos, demonstrando a legitimidade das reivindicações dos colonos, afirmando 

que eles tinham o direito natural criar suas próprias leis e exercer a soberania sem influência do 

parlamento. Com a recusa por parte Rei George III das petições dos colonos e a declaração de 

guerra contra eles, os congressistas optaram pela independência das trezes colônias, indicando 

John Adams e Thomas Jefferson como encarregados do rascunho do documento. Adams deixou 

a cargo de Jefferson, documento que foi apresentado no Congresso em 2 de julho de 1766, mas 

sendo ratificado em 4 de julho de 1776. 

A ênfase dada a Thomas Jefferson em 1835 pela Aurora Fluminense, remete alguns 

escritos de Jefferson sobre aspecto sociais da sociedade norte-americana. Chama atenção a 

cópia de um texto de Jefferson para a defesa da unidade territorial, artigo que coincide com um 

momento conturbado da Regência. As revoltas internas geraram um temor sobre uma possível 

fragmentação do Brasil, assim como havia acontecido nas antigas colônias espanholas. Evaristo 

exaltou o entendimento de Jefferson sobre a importância de se manter os princípios, tentando 

acalmar os ânimos:  

Jefferson que nos E. Unidos o chefe do partido democrata, assim com tudo se 

exprimia, numa época em que o partido federalista (ao qual pode ali dar-se o 

nome de retrógado) estava em posse de todas as grandes influências sociais, 

do poder executivo, da maioria do Senado etc. O patriarca da Liberdade 

Americana não se enganou quando escrevia = << se a sorte algumas vezes 

nos é contrária, cumpre pacientemente esperar um regresso de fortuna que 

nos habilite para reaver os princípios que houvemos perdido: é uma partida 

em que os princípios estão em jogo. O regresso de fortuna teve lugar, e a 

opinião dos democratas, graças a seus talentos administrativos, ao respeito 

que conservaram a lei, triunfou no Congresso, no poder executivo, nas 

influências sociais. Sem ser necessário que as províncias do Sul se 

separassem das do Norte, sem ser preciso que se lançassem mão das armas, 

a constância, a firmeza de princípios superará obstáculos que pareciam 

invencíveis, e substituíram a preponderância da escola de Jefferson ou 

Americana, a da escola de Adams ou Inglesa. Esta paciência, esta tenacidade, 

esta coragem concentrada, manifestando-se não por fitrores momentâneos, 

mas por esforços longos e reiterados, são qualidades que nos faltam e cuja 

carência muito devemos deplorar. A qualquer obstáculos que se opõe aos 

nossos desejos, entendemos logo que não há remédio senão a violência: se 

tais ou tais províncias parecem preponderar na gestão dos interesses 

públicos, lá se grita que é preciso separar o Brasil; se um partido inimigo 

está no timão do Estado, o que lembra para derriba-lo, é uma revolução, é o 
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emprego da força. E todavia, os meios lentos e seguros são os de ordinários 

os únicos que aproveitam, num país aonde foi dada toda a liberdade a 

inteligência e a manifestação de pensamento. (Aurora Fluminense, n° 1018, 

Sexta-feira 20 de fevereiro de 1835). 

O artigo reforça a utilização da conjuntura norte-americana para se pensar o Brasil, 

assim como a defesa dos bons princípios como o guia da ação do indivíduo em sociedade. A 

ideia de patriarca da liberdade americana, constituía um artifício para chamar a atenção do leitor 

para o afastamento da sociedade do caminho da prosperidade por conta dos eventos que se 

sucediam no império. Com relação aos políticos contemporâneos a circulação dos periódicos, 

encontramos menções a Andrew Jackson na Aurora Fluminense, Jornal do Comércio e Nova 

Luz Brasileira. Andrew Jackson foi o sétimo presidente dos Estados Unidos, chefe do executivo 

norte-americano por dois mantados; entre 4 de março de 1829 e 4 de março de 1837, após 

vencer Quincy Adams nas eleições de 1828. Segundo Mary Junqueira, Andrew Jackson 

cultivou a imagem de um homem simples do Oeste, sendo primeiro presidente dos Estados 

Unidos originário e defensor do Oeste. Como presidente, Jackson adotou uma política de 

benefício ao pequeno proprietário, estimulando a mobilidade social e o individualismo. Sendo 

um período de valorização do self-made man, imagem ainda exaltada nos Estados Unidos. Sua 

política de valorização do homem comum, gerou críticas e uma oposição ao seu governo por 

parte dos grandes proprietários e da intelectualidade norte-americana. 

Antes da vitória Andrew Jackson contra John Quincy Adams, Andrew Jackson havia 

disputado as eleições de 1824 com John Quincy Adams, William Harris Crawford e Henry 

Clay, corrida vencida por Adams. No pleito de 1828, disputado por que apenas por Andrew 

Jackson e John Quincy Adams, Aurora Fluminense escreveu um artigo destacando os atribuídos 

dos candidatos a eleição de 1824, apresentando o seguinte perfil de Jackson: 

O 2° é Andrew Jackson, de Tennessee. Tendo sido educado para advocacia, 

em que se distinguiu, este Cidadão no princípio da última guerra, a testa de 

algumas milicias, desenvolveu os maiores talentos militares contra os Índios. 

Tendo sido General do exército, alcançou a famosa vitória de Nova Orleans, 

e por seus talentos administrativos, não menos que militares salvou todo o 

Oeste de uma invasão. Foi sempre democrata, e faz-se por um austero 

Republicanismo, resolução, vista aguda, retidão, e uma probidade e pureza 

de conduta superiores a toda suspeita. No tempo da eleição era Senador no 

Congresso pelo Estado de Tennessee. (Jornal do Comércio, n° 383, Segunda-

feira 19 de janeiro de 1829). 

A disputa eleitoral de 1828 foi assunto na imprensa da corte, o Jornal do Comércio 

apresentou informações sobre sua a vitória, apresentando aos leitores até mesmo detalhes da 

sua cerimônia de posse. A Aurora Fluminense ao noticiar sobre a vitória de Andrew Jackson 
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adotou um discurso contrário a descrição que havia feito no ano anterior. O periódico 

demonstrou certa preocupação pela formação militar do novo presidente norte-americano: 

O espírito e as instituições militares são incompatíveis com a verdadeira 

Liberdade -. E que não se pense que falamos só da Liberdade Republicana, 

mas igual a que se goza uma Monarquia Constitucional, aonde o trono foi 

estabelecido, como solida garantia da mesma liberdade. O frenesia militar de 

Napoleão não foi menos funesto ao Império Frances, do que seria Jackson a 

América Republicana. Em ambas as sortes de Governo um chefe guerreiro, 

amado de tropas, e sustentado por instituições bélicas, será sempre uma 

ameaça aos direitos dos Cidadãos, e as Leis do Estado; e tarde ou cedo fará 

pesar na balança política a espada de Brenno. (Aurora Fluminense, n° 34, 

Sexta-Feira 14 de abril de 1828) 

Se opondo a um governo militar para a construção do Estado, acreditando que este 

levaria a destruição das instituições, ponderou sobre o possível governo de Andrew Jackson e 

os riscos da perda de direitos. Após alguns meses depois, argumentou para o público que um 

governo tirânico era incompatível com os Estados Unidos, entendendo que se trava de uma 

sociedade sólida com o entendimento da coisa pública pelos seus cidadãos. Para Evaristo da 

Veiga, a liberdade seria entendia por todos os norte-americanos, sendo inconcebível a existência 

a ideia que um cidadão estivesse disposto em pegar em armas:   

A permanência dos exércitos, formidável flagelo da nossa velha Europa, 

nunca ameaçou as liberdades públicas e privadas dos Estados Unidos. O 

emprego da força bruta é desconhecido, e qualquer presidente não acharia 

um homem, que quisesse armar-se, para dissolver a Assembleia dos 

Representantes da Nação, ou para violar o santuário das leis. Fora impossível 

o General Jackson com os melhores desejos do mundo cometer um desses 

crimes, que se denominam coups d’État (...). O General Jackson, quando não 

fosse se não um ambicioso, nunca conseguiria destronar a Liberdade, augusta 

Soberania dos Estados Unidos (...). A República Americana está em paz; 

algumas questões passageiras entre um, ou dois estados secundários, e o 

Governo Federal, sobre pontos de interesse local, não perturbam, e nem 

podem perturbar a harmonia do todo. Não haverá ditatura nesse país, que 

tem em depósito as liberdades do gênero humano. (Aurora Fluminense, n° 

219, Quarta-feira 29 de julho de 1829). 

A ausência da imagem de Andrew Jackson como um homem comum nas páginas na 

Aurora Fluminense, demonstra a preocupação do periódico com aproximação dos militares 

com o poder e o impacto desse elo na construção do Estado Nacional, observações que excluía 

a figura de George Washington. Em contrapartida, a Nova Luz Brasileira exaltou o presidente 

norte-americano para fazer contraposição entre república e monarquia. A imagem de Andrew 

Jackson foi utilizada para reforçar as virtudes da república. Ao aborda o seu discurso em um 

artigo, o periódico buscou demonstrar ao público o entendimento de cidadania que a república 

poderia trazer para o Brasil.  

Porém se compararmos tais discursos reais v. g. com esse do Presidente 

Jackson na abertura do Congresso Geral da Federação Republicana dos 
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Estados Unidos da América, impresso agora no Fluminense; então o nosso 

espírito se revolta contra os traidores tirânicos coroados observando 

contrastes salientes em tais discursos, e a má vontade que aparece em quase 

todos os testarrudos coroados, desde que são forçados a fingir que curam do 

bem público, e tem algum respeito, e consideração aos Direitos da 

Humanidade. Se não fora o desconto, e alívio que de quando em quando 

recebe a mesma Humanidade ao ler discurso, com esse do referido presidente 

Jackson, de certo que o nosso espírito cairia habitualmente em um estado de 

melancolia profunda, e capaz de acabar-nos o natural vigor da alma. Ela 

porém que já folgava com as notícias recentes de andar na Europa como 

foragida a tirania, recobrou novo alento, ao ver os princípios de Liberdade, 

e Justiça, que altamente professa o estimado Patriota, que preside hoje aos 

destinos de um grande Povo Americano, tão respeitado, e até temido na 

opressora, e caduca Europa. (Nova Luz Brasileira, n° 174, Sábado 24 de 

setembro de 1831). 

Apelando para a liberdade do indivíduo, frente aos abusos dos aristocratas, a Nova Luz 

Brasileira argumentava para com o público para o novo tempo, o tempo de republicanismo 

norte-americano. Havia se passado o tempo dos reis despóticos, que no seu entender trazia 

tristeza ao povo. Por convicção ou não dos atributos de Andrew Jackson, a imagem de um 

político interessado verdadeiramente com o povo, situação oposta a vivada no Brasil, fortalecia 

o discurso da Nova Luz Brasileira em pró a uma mudança constitucional. 

O Jornal do Comércio em contrapartida, por meio de um artigo escrito pela Foreing 

Review, exaltou a trajetória política e o governo de Andrew Jackson. Diferentemente do líder 

autoritário, o Comércio apresentava para o leitor um militar por causa do destino – por conta 

dos conflitos com os índios – sendo um líder benevolente com o sofrimento dos seus soldados:  

Desde a sua entrada no poder opôs-se obstinadamente, a que se aplicassem 

os cabedais públicos aos melhoramentos internos debaixo da direção do 

governo federal; e sustentando na aparência os princípios de Jefferson 

afastou-se gradualmente da demagogia ardente e tirânica, fruto da escola de 

Robespierre e Marat. Mas isto não impediu que ele fosse sincero amigo do 

povo, e como tal o seu predileto. A melhor prova de sua adesão a causa 

popular, é a recente luta que sustentou com tanta tenacidade contra 

usurpações do Banco dos Estados Unidos. Um ambicioso em seu lugar teria 

feito causa comum com esta corporação, que mais tarde lhe teria servido de 

degrau para lhe subir a ditadura; porém ele conhecendo os riscos com que 

esta instituição ameaçava a liberdade Americana, antes preferiu denunciá-la 

a opinião pública, do que vê-la servir um dia de instrumento ao despotismo 

de um Presidente menos probo. (Jornal do Comércio, n° 269, Sexta-feira 4 de 

dezembro de 1835). 

Por mais que o artigo fosse uma afirmação norte-americana, podemos perceber que 

havia uma disputa da imagem de Andrew Jackson no espaço público, visto os debates no espaço 

público sobre o exército na composição das forças do Estado. Muito mais do que um conjunto 

de informações sobre a conjuntura externa, os artigos escritos pela imprensa periódica sobre os 

Estados Unidos tinham um caráter político. Percebe-se que ao refletir sobre os cidadãos norte-
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americanos a imprensa acabou por criar um cidadão norte-americano, projetando na sociedade 

brasileira aspectos incondizentes com realidade norte-americana.  
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AS SENTENÇAS DO JULGAMENTO PRINCIPAL DO TRIBUNAL DE 

NUREMBERG NAS PÁGINAS DO JORNAL DO BRASIL 
Priscilla Piccolo Neves1 

 

Introdução 

Em 1933, chegava ao poder na Alemanha uma das figuras mais emblemáticas da história 

mundial, Adolf Hitler. Líder do partido Nacional-Socialista, mais conhecido como partido 

nazista, desde 1921. Regido por ideais fortemente nacionalistas e pangermanistas2, propunham 

a recuperação econômica do país, até então arrasado pelas consequências sofridas após a derrota 

na 1° Guerra Mundial, e o não cumprimento das cláusulas do Tratado de Versalhes. Tinham 

como principais bandeiras o antissemitismo e o anticomunismo. Hitler, junto com os demais 

membros do partido e seus apoiadores, dará início a um dos mais sombrios e temíveis períodos 

da história.  

Os posicionamentos de diversos historiadores e pesquisadores do tema acerca das 

repugnâncias cometidas pelo nazismo, das atrocidades executadas e apoiadas pela própria 

população alemã durante este regime e, por sua vez, os desdobramentos e o legado deixado para 

a humanidade, demonstram a atualidade e a importância do tema. Os embates em torno da 

memória do nazismo e, destacadamente, sobre o Holocausto, dividem os historiadores e são 

responsáveis por uma das mais intensas querelas entre os estudiosos do tema. 

A historiadora Márcia Maria Menendes Motta (2012) destaca que, segundo Nolte, ao 

contrário de outras tragédias da humanidade, a experiência nazista havia deixado marcas 

indeléveis na história alemã e era, reiteradamente, lembrada como uma história do passado que 

havia fincado raízes no presente. Na mesma linha, o historiador alemão Hinnerk Bruhns 

(BRUHNS, 1990, apud, MOTTA, 2012) postula que a construção de uma nova identidade 

alemã no contexto da reunificação não deveria eliminar a experiência de Auschwitz. Assim, 

seria legítimo guardar na memória coletiva alguns esforços em prol da democracia nos períodos 

anteriores ao nazismo, inclusive ressaltando determinadas possibilidades não realizadas desse 

passado. Mas o fato é que, para Bruhns, aqueles elementos tinham menos importância como 

parte da identidade alemã do que os que marcaram o advento e os horrores do nazismo 

(BRUHNS, 1990, apud, MOTTA 2012, p.22).  

 
1 Doutoranda do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX – CEIS20. Licenciada e Bacharel em História 

pela Universidade Federal Fluminense. Mestre em História pela Universidade Estadual do Maranhão.  
2 Pangermânicos são os adeptos da ideologia e/ou movimento de um pangermanismo, ou seja, que se propõem a 

unir todos os povos de origem germânica sob um mesmo território. 
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A discussão sobre este tema é fundamental, pois, considerando sua proximidade 

temporal com o presente, ainda influência grande parte da população mundial, seja através da 

memória de pessoas que sofreram direta ou indiretamente as atrocidades deste regime, ou 

através da difusão das ideias nacionalistas defendidas por este governo e adaptadas para o 

presente sob a forma de um neonazismo. Atualmente, os partidos de extrema-direita vêm tendo 

cada vez mais espaço na política mundial.  

Se o projeto nazista ainda conquista adeptos na contemporaneidade, o processo de 

criminalização de seus agentes também recebe destaque. Dessa forma, o objetivo central deste 

artigo reside na possibilidade de entender a importância das sentenças proferidas nos 

julgamentos do Tribunal de Nuremberg dos principais líderes e apoiadores nazistas que foram 

capturados após a derrota alemã na Segunda Guerra Mundial, por meio das páginas do jornal 

brasileiro Jornal do Brasil, partindo do pressuposto de que o periódico apenas reproduzia as 

notícias veiculadas na agência de notícias britânica, Reuters e da agência Norte Americana 

United Press. A escolha desta temática foi orientada pela concepção do que foi considerado o 

primeiro e maior tribunal de crimes de guerra já visto pela humanidade, no qual indivíduos 

foram julgados e responsabilizados por crimes de guerra, crimes contra a paz, conjura e crimes 

contra a humanidade perante uma corte internacional e não somente diante de um tribunal 

nacional, como era de costume. 

Como fonte central do trabalho, o Jornal do Brasil foi escolhido por ter sido, à época 

da veiculação das reportagens, um dos jornais de maior circulação nacional no Brasil, tendo 

grande importância na formação da opinião pública brasileira. Partilha-se aqui da perspectiva 

de que o uso de jornal como fonte de conhecimento é de crucial importância para compreender 

o caráter de mudança e continuidade em torno dos acontecimentos que englobam informações 

de interesse público, ligadas a questões sociais, econômicas, culturais e políticas.  

Por fim, destaca-se que o tema aqui investigado é fruto de uma pesquisa que busca 

entender o significado do julgamento de indivíduos que tiveram participação ativa em um dos 

períodos mais trágicos da história mundial. Estes indivíduos são acusados por crimes que 

feriram os acordos já estabelecidos desde o final do século XIX, durante a Conferência de Haia, 

entre lideranças internacionais sobre o que seria, ou não, permitido em caso de guerra.  

 

O Governo Nazista Alemão: História e Historiografia 

Criado em 1919 o Partido dos Trabalhadores Alemães, que a partir de 1923 passaria a 

ser conhecido como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, popularmente 
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conhecido como partido nazista sob a sigla NSDAP, era ligado às reivindicações dos partidos 

de direita e se tornaria o principal partido alemão nas décadas de 1930 e 1940. 

Adolf Hitler, um dos líderes do partido NSDAP, ressaltava a importância de que o bem 

estar comum da população alemã deveria ser sobreposto ao bem estar individual, declarando-

se também contrário aos grandes negócios e ao capital financeiro internacional. Neste contexto 

de zelar pelo bem estar da população, Hitler, juntamente com alguns soldados que lutaram ao 

seu lado durante a Primeira Guerra Mundial e, posteriormente, com as forças paramilitares, 

organizam as Tropas de Assalto, também conhecidas sob a sigla SA, fundadas em 1921. Essas 

tropas tinham como objetivo garantir a segurança do Partido dos Trabalhadores e, muitas vezes, 

através da violência, as bandeiras do partido, principalmente o combate ao comunismo e aos 

judeus. 

Segundo os escritos de Hannah Arendt (2012), Evans (2014), Confino (2016) e Herf 

(2014), os nazistas acreditavam e pregavam a teoria conspiratória em torno do chamado 

Judaísmo Internacional, afirmando que o povo judeu não possuía lealdade a nenhum Estado 

Nação, e sim à uma ideia de nação, que os unia em torno de sua religião, não importando assim 

os interesses do Estado em que se encontravam. 

Para Wagner Pereira (2014), a ideologia nazista se baseava na “contraposição entre 

Volksgemeinschaft (comunidade do povo) e aqueles considerados como “Outro” (PEREIRA, 

2014, p.13), que deveriam ser combatidos e excluídos da comunidade nacional através de uma 

ação violenta do regime. Segundo Evans (2014), os aspectos mais importantes da ideologia 

nazista eram a ênfase na solidariedade racial, o nacionalismo extremo e o culto de Hitler.  

Em 1929 as tropas paramilitares do partido nazista cultuavam cada vez mais a violência. 

Incentivadas pelo movimento do partido, não respeitavam as leis e, fazendo uso do poder 

conquistado ao longo dos anos, desviavam as responsabilidades por suas ações violentas para 

longe da organização. As ordens que incitavam a violência nunca eram dadas abertamente pela 

liderança nazista, seus apoiadores apenas precisavam de discursos repletos de insinuações para 

partir para agressões. 

A nomeação de Adolf Hitler como chanceler alemão, em 30 de janeiro de 1933, seguiu-

se por uma grande onda de aceitação e festa em todo o país. Foram promovidas marchas, 

lideradas pelas Tropas de Assalto, como forma de boas vindas ao novo regime que estava se 

instaurando no território. Através destes movimentos em massa, já se podia notar a grande 

influência deste partido sobre os cidadãos alemães e uma vasta aceitação de suas ideias.  
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Boris Fausto (1998) retoma a discussão de Norbert Elias em seu livro The Germans em 

que defende que o partido nacional-socialista só conseguiu chegar ao cargo de chanceler por 

um apelo violento das massas e pela capacidade de mobilizá-las em uma situação de crise 

econômica e social,  

As propostas defendidas pelos nazistas, em 1933, consistiam basicamente em:  restaurar 

o recrutamento do exército alemão;  destruir o marxismo e o bolchevismo; combater o Tratado 

de Versalhes; e, criar medidas que resolvessem as questões do povo judeu. Os partidos políticos 

alemães foram refreados e sofreram interferência direta das tropas SA e SS em suas reuniões e 

os jornais que as divulgassem eram rigidamente censurados e punidos, demonstrando assim o 

grau de impunidade dos nazistas (EVANS, 2014). 

De acordo com Hannah Arendt (2012), os nazistas estavam gradativamente 

transformando o território do Reich em um Estado totalitário, baseado em estruturas que 

asseguravam os interesses do partido através de uma organizada articulação para romper com 

ideias advindas de governos anteriores e garantir o apoio das massas aos seus interesses de 

unificação e superioridade da raça ariana, por meio de intensas propagadas que divulgavam os 

pogroms3. Para a autora, a caracterização de um Estado totalitário se firma “menos da falta de 

estrutura de uma sociedade de massa do que das condições específicas de uma massa atomizada 

e individualizada” (ARENDT, 2012, p. 447), pois os movimentos totalitários são organizações 

maciças de indivíduos atomizados e individualizados que apóiam ou se omitem perante as 

decisões governamentais, não causando nenhum tipo de resistência. Ainda segundo a autora, os 

nazistas abusavam dos direitos democráticos para suprimir qualquer tipo de liberdade existente 

em seu território e para manipular a população a seu favor. 

Para que o partido nazista conseguisse cumprir com suas metas, era necessário controlar 

o exército, que respondia apenas às ordens do presidente. Então, em março de 1933, é criado 

por Hitler o Conselho de Defesa do Reich, instituição política que efetivamente driblou a 

liderança do exército e colocou a política militar em suas mãos, que o regia, e de um pequeno 

grupo de ministros importantes. Com o controle do exército nas mãos do partido, instaura-se na 

Alemanha um período de grande hostilidade e repressão aos comunistas e aos judeus. Agora, 

que os nazistas estavam no poder, as tropas da SA e SS estavam agindo às claras, disseminando 

 
3 Pogrom é uma palavra russa que significa "causar estragos, destruir violentamente". Historicamente, o termo 

refere-se aos violentos ataques físicos da população em geral contra os judeus, tanto no império russo como em 

outros países. Acredita-se que o primeiro incidente deste tipo a ser rotulado pogrom foi um tumulto antissemita 

ocorrido na cidade de Odessa em 1821. Durante o período do nazismo na Alemanha e no leste europeu, assim 

como havia acontecido na Rússia Czarista, os pretextos para os pogroms eram ressentimentos econômicos, sociais 

e políticos contra os judeus, reforçando o já tradicional antissemitismo religioso 
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ainda mais a violência no país. Foram criadas prisões clandestinas para abrigar os opositores ao 

regime, que se transformariam em campos de concentração e trabalho legalizados pelo Estado, 

para onde posteriormente, seriam levados todos os inimigos do Reich, mas, principalmente, o 

povo judaico, que passaria a ser o principal alvo de perseguição do governo nazista, conduzindo 

a nação a níveis de repressão que se desdobraram na chamada “solução final” para extirpar o 

povo judaico dos territórios do Terceiro Reich. 

O Ministro do Interior do Reich, Wilhelm Frick, em uma tentativa de ter maior controle 

sobre os estados alemães e de conter a ameaça comunista no território, consegue a aprovação 

de um decreto, de sua autoria, que restringiu a liberdade do povo alemão e  

suspendeu várias seções da Constituição de Weimar, em especial as que 

regiam a liberdade de expressão, liberdade de imprensa e liberdade de 

reunião e associação. Permitiu à polícia deter pessoas em custódia preventiva 

por tempo indefinido e sem mandado judicial, em contraste com as leis e 

decretos anteriores, que fixavam limites de tempo depois do qual ocorreria 

intervenção judicial. A maioria das providências haviam sido consideradas 

em várias ocasiões antes dessa e tinham um elevado grau de apoio no alto 

escalão do serviço público. Mas iam muito mais longe do que qualquer 

medida anterior. Ao apresentar o decreto ao gabinete às 11 da manhã de 28 

de fevereiro, Hitler recordou aos colegas conservadores que, desde o início, 

a coalizão pretendera destruir os comunistas (EVANS, 2014, p. 406). 

Rapidamente foi espalhada em todo o território a ameaça bolchevique alemã, garantindo 

os direito aos nazistas para implementação de diversos tipos de controle, julgados necessários 

para contê-la. Neste contexto, uma intensa repressão foi desencadeada sobre o Partido 

Comunista Alemão. Seus membros passaram a ser perseguidos e tratados como criminosos. 

Alguns foram assassinados e a grande maioria detida em centros de tortura e prisões 

improvisadas. 

Gradativamente, o novo regime tomava conta de toda a liberdade que o território 

possuía. Os sindicatos e seus jornais, assim como ocorreu ao Partido Comunista, passaram a 

ser controlados e reprimidos. O partido socialdemocrata foi dissolvido, em julho de 1933, na 

conhecida “Semana Sangrenta de Köpenick”4. Os nazistas visavam à dissolução de todos os 

partidos políticos do país com o intuito de instaurar um governo unipartidarista, característica 

que, segundo Hannah Arendt (2012), identifica o regime como um governo totalitário.  

Todas as medidas que se seguiram após a nomeação do partido nazista à chancelaria 

eram de cunho nacionalista, propunham medidas que pudessem promover a recuperação alemã, 

defendiam a teoria da pureza racial ariana, a destruição de políticas marxistas e bolcheviques e 

 
4A semana em que o partido socialdemocrata foi dissolvido e seus membros foram duramente perseguidos, 

espancados, torturados e muitos deles mortos. Esta semana ficou conhecida como a “Semana Sangrenta de 

Köpenick”. Para maiores informações sobre este processo, ver Richard Evans (2014).  
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a eliminação dos povos que não pertenciam às chamadas comunidades do povo. De acordo com 

Pereira, 

A experiência política do nazismo na Alemanha representou a face mais 

nefasta do fenômeno identitário ao conceber – com bases étnica e raciais – 

um padrão ideal e fechado de povo alemão, que não permitia a inclusão ou a 

simples (co)existência daqueles indivíduos considerados diferentes e fora dos 

padrões raciais nazistas no seio da sociedade alemã do Terceiro Reich (1933-

1945) (PEREIRA, 2014, p. 13). 

Em 1933, fora criada a Gestapo, órgão responsável pela caça e captura de infratores 

políticos e cidadãos considerados inimigos do Reich. Esta organização, era voltada para um 

serviço de espionagem encarregado de identificar planos que afetassem direta ou indiretamente 

os projetos do governo nazista e investigar denúncias de organizações opositoras ao regime. 

Posteriormente, passou a ser responsabilidade deste órgão identificar os cidadãos judeus 

residentes no país. 

Segundo Hannah Arendt (2012), a Alemanha nazista estabelecera um governo baseado 

em uma campanha de terror contra pessoas cujas características comuns eram aleatórias e 

independentes da conduta individual específica do povo ariano, pois pregavam a pureza racial 

no território ocupado pelo Reich. Segundo a autora, o território ariano passou a ser governado 

por uma ditadura moderna, que se difere centralmente das tiranias do passado pelo uso do medo 

e do terror para controlar a população. De acordo com a autora, “está no uso de terror não como 

meio de extermínio e amedrontamento dos oponentes, mas como instrumento corriqueiro para 

governar as massas perfeitamente obedientes” (ARENDT, 2012, p. 29). 

De acordo a interpretação de Pereira (2014) sobre a pesquisa feita por C. F. Carneiro 

(2007), a política antissemita do Terceiro Reich passa por três etapas distintas. A primeira, entre 

os anos de 1933-1938, definia que os judeus seriam banidos da vida econômica, social e política 

por meio da aplicação de uma legislação antissemita, de pogroms, boicotes comerciais, prisões, 

espancamentos públicos etc, com o objetivo principal de reduzir os judeus alemães a uma 

minoria não reconhecida na Alemanha, retirando-lhes todas as condições econômicas, culturais 

e psicológicas de sobrevivência e expulsando-os do país como apátridas. Para alcançar os 

propósitos desta etapa, foram efetuados boicotes aos comerciantes judeus, queima pública de 

livros de autores não alemães, humilhação pública através, por exemplo, da determinação que 

todos os judeus deveriam carimbar em seu passaporte a letra “J”, tendo os homens que adicionar 

Israel ao seu nome e as mulheres Sarah, além da promulgação de leis antissemitas - conjunto 

de leis que viriam a ser conhecidas como as Leis de Nuremberg. 
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A segunda etapa, entre os anos de 1938 e 1941, foi marcada pelo recrudescimento do 

antissemitismo a partir da “Noite dos Cristais”, extermínio de homens e mulheres pelo trabalho 

forçado, práticas de um programa de eutanásia, massacres sistemáticos, proliferação de guetos 

e de campos de concentração. Os objetivos deste período remetem, primeiramente, a impedir 

que os judeus deixassem a Alemanha para, posteriormente, colocar em prática a ideologia 

eliminacionista do regime. 

A terceira e última etapa ocorreu entre os anos de 1942 e 1945 com as instalações dos 

campos de extermínio, inaugurando nova fase da metódica eliminação dos judeus na Europa, 

acompanhada pelo avanço das tropas alemãs em direção ao leste Europeu. O objetivo desta fase 

era reagrupar os judeus em todos os lugares onde passassem a residir e, com a colaboração dos 

governos locais, enviá-los aos campos de extermínio. 

Para legitimar esta exclusão, são criadas, em setembro 1935, as conhecidas Leis de 

Nuremberg. Segundo Alon Confino (2016) o partido nazista promulgou cerca de 637 leis 

raciais, dentre as quais Pereira (2014) julgava mais importantes, a Lei de Cidadania do Reich, 

que colocava os judeus como cidadãos de segunda classe, e a Lei para a proteção do sangue 

alemão e honra alemã, que proibia o matrimônio entre judeus e não judeus.Este decreto, 

aplicava-se a pessoas com pelo menos três dos quatro avós judeus e, naturalmente, todos que 

praticassem a religião judaica. Este conjunto de leis passa legitimar a segregação do povo 

judaico em todo o território alemão. Ser judeu passou a ser um crime em si. Seguiram-se às 

Leis de Nuremberg outras medidas que aceleraram a arianização da economia, como o 

banimento dos judeus de diversas profissões, a remoção de concessões tributárias para judeus 

com filhos, forçando o registro de bens judeus e a retirada dos judeus da economia alemã. 

Neste processo de legitimação da perseguição e extermínio dos judeus, Alon Confino 

destaca que: 

há uma visão comum de perseguição e extermínio dos judeus como um 

processo frio, administrativo, industrial, exemplificado por Auschwitz. (...) Há 

uma tradição na historiografia do holocausto de deixar o elemento humano 

de fora. A abordagem funcionalista tende a tratar o holocausto como 

processos estatais impessoais, administrativos, estruturais, como se a história 

fosse feita por estruturas e não seres humanos (CONFINO, 2016, p.32). 

Daí a interpretação de Hannah Arendt sobre a banalidade do mal, sua incorporação pela 

sociedade como se fosse algo normal e altamente compreensível, uma vez que apenas se estaria 

cumprindo ordens. De acordo com Confino (2016) “a negação da emoção era um mecanismo 

para lidar com sentimentos de mal-estar moral, transgressão, culpa ou vergonha” (CONFINO, 

2016, p.32). 
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Além da aniquilação dos judeus, outro ponto importante do projeto nazista era a 

conquista do chamado “espaço vital” como forma de promover a unificação de todos os 

territórios pertencentes à raça ariana. Esta unificação era justificada pela teoria de superioridade 

da raça e acabou por levar, em 1939, à invasão do território polonês e a consequente declaração 

de guerra entre os países do Eixo (Itália, Alemanha e Japão) e os Aliados (Inglaterra, França e 

posteriormente Estados Unidos e União Soviética em 1941). Após a invasão pelo Reich, são 

implementadas na Polônia as mesmas medidas para “libertar” a população ariana das 

influências do povo judaico. Evans (2014b) aponta que, diferentemente das medidas tomadas 

na Alemanha, os nazistas foram muito mais agressivos e intolerantes com o povo judaico 

polonês. Logo após a invasão, foram construídos diversos campos de concentração e fora 

negado o direito desta comunidade de sair do país. Os judeus foram obrigados a largar suas 

casas e passar a viver isolados e confinados nos guetos, que posteriormente foram desativados. 

Sua população foi enviada em massa para os campos de concentração, trabalho e futuramente 

extermínio. 

Para Hannah Arendt (2012), o domínio totalitário visa à abolição da liberdade e até 

mesmo à eliminação de toda espontaneidade humana e não a simples restrição, por mais tirânica 

que seja, da liberdade. Fora exatamente isso que o partido nazista vinha pregando desde a sua 

ascensão ao poder alemão até meados de 1942, quando conseguiu estabelecer por completo um 

regime totalitário. De acordo com a autora, quanto mais visível o poder do totalitarismo, mais 

secretos são os seus verdadeiros objetivos. Esta interpretação pode ser confirmada através da 

criação dos campos de extermínio, que foram escondidos e camuflados aos olhos de toda a 

comunidade internacional e da grande maioria da população alemã. 

Em 1945, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, todo o mal arquitetado e 

executado pelos nazistas é exposto. O mundo começa a cobrar que os líderes e membros do 

partido pagassem por todos os horrores cometidos durante a guerra, dentro e fora do território 

do Reich. É diante deste cenário que se estabelece a formação de um Tribunal para julgar e 

acertar as contas destes “líderes” com o mundo.  

 

O Tribunal de Nuremberg: o fim do heroísmo teutônico 

Criado em 1945 e liderado pelas principais potências Aliadas (Inglaterra, França, 

Estados Unidos e União Soviética), para julgar crimes ocorridos durante a Segunda Guerra 

mundial pelos nazistas, o Tribunal Militar Internacional em Nuremberg é inspirado nas 

determinações fundadas através da Conferência de Haia em 1907, onde se estabeleceu um 



VI Simpósio de História do Maranhão Oitocentista / VI Simpósio Internacional de História Contemporânea: 200 

anos de regulamentação da imprensa no mundo luso-brasileiro. 

ISSN: 2236-9228 / 2357741-X 

258 

 

código sobre o que seria ou não permitido fazer em caso de guerra. O primeiro julgamento 

inicia-se com uma série de acusações aos 24 líderes nazistas capturados pelos aliados e 

considerados os maiores criminosos de guerra.  

Em 13 de janeiro de 1942, os representantes dos países ocupados pelos nazistas e dos 

países que formavam a tríplice aliança, reunidos em Londres, reclamam o castigo dos acusados 

por uma jurisdição interaliada. Meses mais tarde, criam a Comissão dos Crimes de Guerra das 

Nações Unidas. Esta comissão teria como objetivo recolher provas e levar a julgamento os 

principais líderes e envolvidos nos crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. 

Inicialmente a União Soviética não estava representada nessa comissão, mas, em 1 de novembro 

de 1943, o governo soviético faz uma declaração pública em que  anuncia seu apoio e reafirma 

que ao final da guerra os crimes serão castigados e que os grandes criminosos deverão ser 

submetidos aos julgamentos dos Aliados (MICHAL, 2019). 

Antes da criação da Comissão dos Crimes de Guerra das Nações Unidas os julgamentos 

de delitos (ditados como tal pela Conferência de Haia), realizados em conflitos nacionais e 

internacionais, eram de responsabilidade da nação ao qual o acusado pertencia. Após o fracasso 

de alguns países em julgarem e manterem as determinações pré-estabelecidas por uma corte 

internacional é pensada a fundação de uma estrutura que ficaria responsável por julgar e manter 

as decisões tomadas por um comitê internacional e é neste sentido que a Comissão dos Crimes 

de Guerra das Nações Unidas é estabelecida.  

No dia 5 de junho de 1945, ao final da guerra, é assinada uma declaração que consagra 

a tomada da autoridade suprema na Alemanha pela França, Grã-Bretanha, União Soviética e 

Estados Unidos da América. O Artigo 11° dessa declaração estipula: 

a) Os principais dirigentes designados pelos representantes aliados e todas 

as pessoas em qualquer momento nomeadas ou designadas pelo seu posto, 

função ou emprego pelos representantes aliados como suspeitas de terem 

cometido, ordenado ou encorajado crimes de guerra ou atos de violência 

análogos serão detidos e entregues a representantes aliados. 

b) O mesmo acontecerá a todo o natural de qualquer das Nações Unidas que 

for acusado de ter cometido uma infração às leis do seu país e que pode a 

todo momento ser nomeado ou designado pela sua patente, posto ou emprego 

pelos representantes aliados. 

c) As autoridades e o povo alemão acatarão todas as instruções dadas pelos 

representantes aliados para a detenção e entrega dessas pessoas. (MICHAEL, 

2019, pp.19-20) 

Apesar das diversas declarações oficiais de que os nazistas enfrentariam a justiça e 

pagariam por seus delitos, não houve vontade política por parte dos Estados Unidos para que 

os julgamentos por crimes de guerra acontecessem, até a primavera de 1945. Mediante as 
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pressões e esforços de uma coligação de pequenos Estados, sociedade civil e atores importantes, 

como Franklin Roosevelt, que foram abertos os processos de guerra (PLESCH, 2018). 

O Tribunal de Nuremberg é inaugurado tendo como primeiro julgamento 24 líderes 

nazistas. Os julgamentos ligados a este tribunal iniciam-se em 20 de novembro de 1945 e duram 

até 13 de abril de 1949. Porém aqui será analisado apenas o primeiro julgamento, destinado aos 

líderes nazistas, que começou em 20 de novembro de 1945 e terminou em 29 de setembro de 

1946. “Privados do pretenso heroísmo teutônico e do ritual Wagneriano dos comícios do 

partido, os réus de Nuremberg foram, por fim, obrigados a enfrentar a sórdida realidade do mal 

causado ao mundo por sua ideologia racista e pelo nacionalismo fanático” (ROLAND, 2013, p. 

9).  

A cidade de Nuremberg fora escolhida para sediar os julgamentos, pois, no passado, 

havia sido o palco dos enormes comícios nazistas, sendo assim uma prova incontestável das 

ideias nazistas fomentadas na Alemanha. Em 8 de agosto de 1945 é assinada em Londres, por 

representantes das quatro potências, uma carta do Tribunal Militar Internacional que definia as 

características e os procedimentos do Tribunal, contendo também uma lista com os nomes dos 

principais acusados e os quatro blocos de crimes aos quais seriam responsabilizados: crimes 

contra a paz, crimes de guerra, conjura e crimes contra a humanidade. 

Ao optarem pela criação do Tribunal, os Aliados corriam o risco dos réus serem 

absolvidos e acabarem transformando-o em um grande espetáculo para divulgação de sua 

propaganda racista. Por isso, em um primeiro momento, é cogitado executá-los sem lhes dar a 

oportunidade de defesa. Esta ideia, porem, é rejeitada por Joseph Stálin, que alegava que o 

melhor a ser feito era lhes dar um julgamento justo para que estes réus não fossem 

transformados em mártires aos olhos de seu povo. Mesmo com a comprovação da 

responsabilidade dos réus nos crimes que foram acusados, uma grande parcela da população 

ainda teve dificuldades em acreditar que foram responsáveis por tantas atrocidades. (ROLAND, 

2013) 

O primeiro julgamento do Tribunal de Nuremberg teve 24 acusados, sendo que apenas 

20 compareceram às audiências. Roberto Ley, antigo chefe da frente do trabalho da Alemanha, 

suicidou-se enquanto aguardava julgamento. O julgamento de Gustav Krupp, proprietário das 

grandes fábricas Krupp, foi adiado porque se encontrava muito doente. Martin Bormann, 

adjunto de Hitler depois de Rudolf Hess, foi dado como morto nos últimos dias da resistência 

“nazi”, mas julgado à revelia. Enst kaltenbrunner, que foi adjunto de Heinrich Himmler, sofria 

de uma hemorragia cerebral. Ficou o restabelecido e apareceu mais tarde no tribunal.  
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O tribunal precisou de 403 audiências e contou com 33 testemunhas de acusação, 61 

testemunhas de defesa e 141 depoimentos escritos. Continha quatro  equipes de promotores, 

cada uma representada por um país, e liderados pelo procurador-geral norte-americano Robert 

H. Jackson. 

Os primeiros réus dos processos de Nuremberg foram: Albert Speer, 40 anos, Arquiteto 

de Hitler e Ministro de Armamentos do Reich; Baldur von Schirach, 39 anos, ex líder da 

juventude Hitlerista e gauleiter de Viena; Arthur Seyss-Inquart, 54 anos, austríaco que ajudou 

nazistas a dominar seu país em troca de poder e privilégio, foi Reichskomissar dos países baixos 

e vice-governador geral da Polônia; Erich Raeder, 70 anos, dirigente da marinha alemã; Karl 

Doenitz, 55 anos, oficial da marinha alemã; Fritz Sauckel, 51 anos, subordinado imediato de 

Albert Speer e responsável pelo fornecimento de trabalho escravo; Hans Fritsche, 46 anos 

diretor da rádio nazista; Walter Funk, 56 anos, assinou a lei de arianização dos bens dos judeus; 

Alfred Jodl, 56 anos, chefe de operação do alto comando alemão; Franz Von Papen, 66 anos, 

vice-chanceler de Hitler; Hans Frank, 46 anos, antigo governador geral da Holanda; Julius 

Streicher, 61 anos, carrasco n° 1 dos judeus; Enst Kaltenbrunner, 43 anos, antigo chefe da 

policia de segurança e adjunto de Himmler; Hjalmar Schacht, 69 anos, o “feiticeiro” financeiro, 

ministro das Economia de 1936 a 1939; Rudolf Hess, 52 anos, antigo adjunto de Hitler, fazia 

parte do Gabinete Ministerial de Defesa; Joachim von Ribbentrop, 53 anos, Ministro dos 

Negócios Estrangeiros desde 1938; Hermann Wilhelm Goering, 53 anos, antigo chefe da 

aviação alemã e sucessor determinado por Hitler para “Fuehrer”; Alfred Rosenberg, 53 anos, 

Ministro dos Territórios Orientais ocupados pelo Reich; Wihelm Frick, 69 anos, ex-Ministro 

do Interior do governo nazista; Constantin von Neurath, 73 anos, Ministro das Relações 

Exteriores de Hitler; Wilhelm Keitel, 63 anos, Marechal de Campo; Robert Ley, antigo chefe 

da frente do trabalho da Alemanha que se suicidou enquanto aguardava julgamento. 

Diante das atrocidades realizadas pelos alemães e presenciadas pelas nações mundiais, 

o Tribunal de Nuremberg foi pensado pelos Aliados que “decidiram que a Alemanha precisava 

renegar seu passado e que a melhor maneira de atingir esse objetivo seria ajudando-a a 

reconstruir o país, ao mesmo tempo em que se construiria a imagem de seus lideres derrotados 

como os arquitetos de sua destruição” (ROLAND, 2013, p. 20). 

Durante as seções do julgamento, foram narrados e expostos através de documentos e 

testemunhos os crimes pelos quais os réus estavam sendo acusados. Como retratado 

anteriormente, os crimes cometidos pelos nazistas envolviam não somente delitos contra sua 

população nacional ou destruição de territórios estrangeiros, mas também assassinato em massa 
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de líderes ligados a territórios anexados pelo uso de estratégias e forças militares, 

descumprimento de determinações estabelecidas por uma corte internacional, assassinato de 

pessoas “inocentes”, punidas pelos simples fato de não corresponderem aos estereótipos 

pangermanistas e de tentarem exterminar totalmente o povo judaico da Europa. Durante a 

audiência do dia 21 de novembro de 1945, é questionado a cada réu presente como se declaram 

perante as acusações e a resposta é unânime: todos se declaram inocentes. 

Nos dois últimos meses de 1945 e do ano de 1946, são realizados diversas seções do 

julgamento e cada grupo de promotores ficou responsável por uma acusação. Após quase um 

ano de julgamento e de serem mostradas diversas provas sobre o que consistia e a sua 

importância mundial, nos dias 29 e 30 de setembro de 1946 são liberadas para conhecimento 

público as sentenças proferidas pelo júri.  

 

A publicação das sentenças: Nuremberg no epicentro mundial 

Por se tratar do primeiro julgamento ligado à uma corte internacional, no qual indivíduos 

são responsabilizados por crimes de guerra que abalaram o mundo e trouxeram consigo 

atrocidades que deixaram fortes marcas e consequências que atingiam toda a população global, 

o julgamento fora noticiado em grande parte das nações mundiais. Os acontecimentos que 

marcaram a cidade de Nuremberg, entre os anos de 1945 e 1946, são publicizados no Brasil 

através de periódicos, principalmente, por um de seus mais importantes jornais: o Jornal do 

Brasil. 

O Jornal do Brasil, fundado em 1891 no Rio de Janeiro pelo jornalista Rodolfo Epifânio 

de Sousa Dantas, e que atualmente pertence ao empresário Omar Resende Peres Filho, é 

considerado um dos mais importantes jornais da história da imprensa brasileira. Por trazer em 

suas páginas estratégias inéditas para  divulgação de noticias e marketing, o JB até os dias de 

hoje é considerado um dos mais aclamados e sérios periódicos brasileiros. 

Em meados dos anos de 1893-94, o periódico começa a publicar matérias internacionais 

em parceria com a agência de noticias Havas e, posteriormente, Reuters, parceria essa que viria 

a ser essencial para a cobertura dos julgamentos do Tribunal de Nuremberg. No inicio do Século 

XX, o jornal era bem versátil e tornou-se o principal veículo de imprensa do Brasil, ditando a 

moda e os costumes do país inteiro, sendo a partir daí conhecido como "Popularíssimo". A 

partir de 1900, passa a expedir exemplares para todo o país, chegando a alcançar uma tiragem 

de diária de 60.000. Em 1906, foi o primeiro jornal a veicular anúncios na capa para adquirir 

capital e sanar débitos. É o primeiro a inserir ilustrações em suas páginas e a publicar um 
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caderno exclusivo para esportes, a partir de 1912. Em 1930, o jornal sofre com a censura 

imposta pelo governo de Getúlio Vargas e passa a dar maior enfoque a anúncios ligados a 

serviços domésticos, perdendo assim grande parte do seu prestigio, levando o jornal a uma 

queda vertiginosa de qualidade e a ser apelidado de "jornal das cozinheiras". Em 1937, se vê 

obrigado a compactuar com o regime e se enquadrar nas normas estabelecidas pelo 

Departamento de Imprensa e Propaganda. 

Durante o regime ditatorial de Vargas, conhecido como Estado Novo, o Jornal do Brasil 

perdeu também algumas de suas características marcantes, como as ilustrações, que foram 

substituídas pelas fotografias, e diminuiu seu papel de grande noticioso do país se tornando 

refém da censura imposta.  

Em 1946, o JB tinha como Diretor Presidente E. Pereira Carneiro; J. Pires do Rio como 

Diretor tesoureiro; João A. Macdowell como Diretor Secretário e Conde Pereira Carneiro como 

acionista integral do Jornal. Embora tivesse obtido uma queda em seu prestigio e circulação, 

ainda se encontrava como um dos principais jornais nacionais da época. Custava apenas 0,3 

cruzeiros e era destinado as classes mais populares do país. Nesta época, o jornal não era 

publicado às segundas feiras, as noticias que deveriam ser divulgadas neste dia da semana eram 

publicadas no dia posterior, ou seja, às terças feiras. 

A principal empresa de noticias utilizada pelo jornal para divulgação de informações 

internacionais era a Reuters, agência britânica fundada em 1850. Esta era a principal 

responsável pelas noticias publicadas pelo JB acerca da cobertura no Tribunal de Nuremberg, 

porém a agência norte-americana United Press International também foi utilizada como 

correspondente. 

No ano de 1946, mais especificamente entre os dias 29 e 30 de setembro, estava 

ocorrendo na cidade de Nuremberg, Alemanha, a leitura das sentenças deliberadas durante os 

julgamentos dos principais líderes nazistas capturados no pós-Segunda Guerra Mundial. Apesar 

de ser um acontecimento reconhecido mundialmente, o JB não elaborou uma cobertura própria 

do julgamento, noticiando-o através da reprodução de reportagens publicadas pelas agências de 

noticias Reuters e United Press International. As reportagens eram transmitidas um dia, ou 

dois, caso fosse uma segunda feira, após irem a público seus conteúdos. 

Para a cobertura da liberação das sentenças dos julgamentos, o jornal optou por 

reproduzir uma reportagem relatando os acontecimentos, porém com poucos detalhes do que 

estava acontecendo no Tribunal e de como foram lidas as sentenças. O jornal mescla o roteiro 

e informações passadas pelas agências de noticias internacionais com algumas explicações do 
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que aconteceu durante a segunda guerra mundial. Em alguns momentos destas reportagens são 

citados os crimes cometidos pelos nazistas, mas sempre de uma forma geral. Esta forma de 

publicação das informações, trazida pelo jornal, ajuda o leitor a entender as sentenças proferidas 

no julgamento e, para quem não acompanhou outras reportagens referentes a estes assuntos, a 

entender sobre o que era o julgamento e qual a sua importância mundial.  

Por ser uma reportagem de grande importância internacional, as sentenças proferidas 

pelo Tribunal Internacional de Nuremberg, em 29 e 30 de setembro de 1946, são veiculadas nos 

dias 01 e 02 de outubro, na capa do jornal. Nas notícias veiculadas pelo JB nestes respectivos 

dias, houve o relato geral e descritivo da leitura das sentenças no Tribunal, das reações dos réus 

e das penas.  

Devida a importância mundial do tribunal e do que acarretaria para a humanidade o 

destino dos líderes nazistas, nas duas edições do jornal veiculadas imediatamente após a 

liberação das sentenças, as notícias recebem um papel de destaque na chamada do jornal. 

Assim, foram destinadas a elas três colunas na página 7 em que são relatadas as minúcias da 

sessão e retomadas as explicações sobre as acusações aos réus. 

O Juiz Lawrence iniciou a leitura do julgamento, fazendo referência á 

elaboração do acordo da carta de 8 de agosto de 1945, entre a Grã Bretanha, 

América, França e União Soviética. Em seguida, tratou das cláusulas da 

Carta que se referem a constituição, jurisdição e funções do tribunal. 

O Juiz Lawrence a seguir passou em revista o julgamento num histórico do 

mesmo, entrando em pormenores quanto as datas e recordando as 403 sessões 

publicas realizadas pelo Tribunal (Jornal do Brasil, 01/10/1945, p. 7). 

É de suma importância o papel exercido pelo periódico para a publicização dos 

pormenores acerca dos crimes de guerra cometidos pelos nazistas. Com destaque, o JB relata e 

reforça os crimes pelos quais os réus estão sendo acusados, o que muito contribuiu para a 

consolidação da perspectiva de culpabilização e, principalmente, de repúdio ao projeto nazi-

fascista. 

Na edição do dia 02 de outubro, em que são veiculadas as sentenças dos acusados, o 

jornal apresentou uma retrospectiva de quem eram os líderes e de quais crimes são acusados, 

como forma de, acredita-se, contextualizar e legitimar as sentenças. 

Raeder: - Admite que a Marinha violou o tratado de Versalhes; a concepção 

de invasão da Noruega surgiu primeiramente em sua mente: admitiu também 

ter aprovado uma ordem ordenando a execução dos comandos que caíssem 

em mãos da Wehrmacht, sem ter apresentado qualquer objeção a Hitler. 

Speer – Arquiteto e intimo conivente de Hitler: chefe dos armamentos e das 

munições desde fevereiro de 1942, não iniciou os planos de agrassão, mas 

estava continuamente a par da obtenção de operações escravas, pela força, 
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em países estrangeiros. Envolvido na utilização dos prisioneiros de guerra 

nas industrias de armamentos. (Jornal do Brasil, 02/10/1945, p. 7) 

 Aos leitores da atualidade, em que são múltiplas as formas de acesso às 

informações, a cobertura dos julgamentos realizados pelo Tribunal de Nuremberg pelo Jornal 

do Brasil pode parecer precária e com pouco espaço. Afinal, estavam em julgamento os mais 

importantes personagens do projeto nazista que esteve no centro da eclosão da II Guerra 

Mundial e levou à morte seis milhões de judeus. Todavia, no Brasil dos anos 1940, o acesso à 

informação ainda estava muito atrelado ao rádio e aos jornais impressos. Neste sentido, o fato 

do julgamento realizado em Nuremberg ter recebido destaque, sendo a mais destacada 

manchete de capa do Jornal do Brasil, é um reflexo da importância que o processo de 

responsabilização das lideranças nazistas pelo primeiro tribunal internacional recebeu de um 

dos mais destacados veículos da imprensa brasileira.  

A preocupação do Jornal do Brasil em reproduzir integralmente as notícias da agência 

Reuters e da United Press é um claro indicativo de que o julgamento era considerado um ponto 

de inflexão do processo de reconstrução mundial, após a ameaça civilizacional que o projeto 

nazista representou. Julgar e condenar aqueles considerados como os grandes responsáveis 

pelos crimes de guerra, conjura, crimes contra a paz e, pela primeira vez, por crimes 

caracterizados como contra a humanidade, por uma corte internacional, construída por meio de 

um acordo internacional entre as grandes potências mundiais, poderia significar um grande 

primeiro passo no sentido de reconstrução dos alicerces civilizacionais, tão abalados pelos anos 

de guerra. Infelizmente, a História caminhou no sentido contrário.  
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“MARANHÃO NOVO” E SUAS FACETAS: o papel da imprensa na 

hegemonia governamental de José Sarney 
Raíssa Caroline Macau Mendes1 

 

Introdução 

A compreensão e desenvolvimento dos estudos históricos sobre a Ditadura Empresarial-

Militar instaurada em 1964 perpassam pela nova tendência da historiografia atual em se abordar 

a História do Tempo Presente, sobretudo, no recorte de 1950 e 1960 anos (MARANHÃO 

FILHO, 2009, p.138). Com a decorrente democratização das fontes provenientes dos acervos 

da política, cabe aos historiadores problematizar de maneira competente todos os discursos ali 

presentes, direta ou indiretamente.  

A partir desse novo olhar sobre documentos ainda não investigados e explorados, 

importantes abordagens históricas a serem reveladas trarão novos olhares e debates, tanto no 

âmbito da academia quanto da sociedade. Democratizar os acervos documentais sobre o período 

da Ditadura Empresarial-Militar, e esmiuçá-los em todas as suas perspectivas, identificado os 

erros de um período tão nefasto da História Contemporânea Brasileira, servirão de exemplo 

para que as falhas do passado não se repitam e jamais sejam esquecidas. 

Nesse sentido, as relações entre elencar as possibilidades das análises dos processos 

históricos e o objeto de pesquisa é ressaltar a importância em que a práxis histórica irá exercer 

sua funcionalidade em consonância a problematização diante as organizações políticas na 

sociedade, ou seja, a perspectiva nos estudos da História Política, considerando também as 

disputas nos setores econômicos, formando assim, os jogos de poder. 

Dessa forma, este artigo tem como principal objetivo discutir as relações de imprensa, 

como o “soberano” aparelho privado de hegemonia, na tramitação das perspectivas em torno 

do projeto empresarial-militar brasileiro e, também, os ditames políticos e econômicos do 

governo estadual de José Sarney no Maranhão. 

 

Imprensa: o “soberano” aparelho privado de hegemonia 

A imprensa como um estudo no campo da História é de grande valia nos aspectos de 

pesquisa e análise nas diversas temáticas que são proporcionadas ao historiador. Todavia, a 

pesquisa utilizando os impressos como fonte histórica traz um outro direcionamento para pensar 

 
1 Mestra em História pelo Programa de Pós-Graduação em História (PPGHIST) da Universidade Estadual do 

Maranhão (UEMA). Bolsista BATI II da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Membro do Núcleo de 

Pesquisa em História Contemporânea (NUPEHIC), orientando e coordenado pela Prof.ª Dr.ª Monica Piccolo 

(UEMA). 
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as diversas nuances da sociedade de quem se fala e para quem é direcionada. Nesse sentido, os 

estudos que hoje são realizados por meio desta fonte são de extrema pertinência, haja vista a 

possibilidade de analisar sob outra óptica as perspectivas da Sociedade Política em consonância 

à Sociedade Civil, ou seja, a interatividade que ambas apresentam em prol da hegemonia de um 

projeto a que vem se tornar hegemônico. Desse modo, Reneé Zicman, no artigo intitulado 

História através da imprensa: algumas considerações metodológicas (1985) apresenta: 

A História da Imprensa ainda “engatinha”. Principalmente nos últimos dez 

anos vimos aparecer uma série de trabalhos que utilizam o jornal como fonte 

documental da história, a maioria inserindo-se na categoria de monografia 

acadêmicas e teses acadêmicas. De fato, a Imprensa é rica em dados e 

elementos, e para alguns períodos é a única fonte de reconstituição histórica, 

permitindo um melhor conhecimento das sociedades ao nível de suas 

condições de vida, manifestações culturais e políticas, etc. Seu estudo é 

enriquecedor sobretudo quanto se tem interesse pela História Social, História 

das Mentalidades e História das Ideologias (ZIGMAN, 1985, p.89). 

A imprensa como fonte histórica é de magnitude significativa, pois o leque de 

possibilidades em pensar o objeto de estudo contempla as facetas para a problematização dos 

acontecimentos históricos sob a óptica dos impressos. Além disso, é interessante observar quais 

interesses em torno de cada notícia, figura pública e o próprio setor da política, apresentado em 

cada informação presente nas páginas do impresso – jornal – destacando as ideologias explícitas 

ou não no andamento da categorização do acontecimento vigente, ou seja, a disposição em 

destacar a posição acerca do assunto, de certa forma, já era transparecida de acordo com a 

posição política e o favorecimento daqueles que estão no poder.  

Nesse aspecto, a manifestação de diversas informações já apresentava o direcionamento 

em que o jornal é conduzido, por isso a importância da análise metodológica minuciosa de tal 

documento e a importância em se valer na perspectiva histórica. 

Na prática historiográfica, o modelo teórico e metodológico a ser adotado é de grande 

relevância no desempenho de entendimento do objeto de estudo. Nesse sentido, utilizar 

mecanismos que corroboram para uma análise mais aprofundada é esquematizar uma pesquisa 

mais consistente e elaborada. Por isso, a importância significativa dos precedentes e uma crítica 

sólida. Cabe ressaltar, que a partir da apreciação da Escola dos Annales na década de 1930, em 

que os estudos da imprensa despertam para outro patamar, ou seja, começam a ter espaço que 

outrora era apenas ocupado pelos documentos oficiais presentes nos Arquivos. 

No que tange aos estudos da imprensa, sobretudo, dos jornais é a relação intrínseca que 

esses dispositivos têm com o grande capital e a política, para Maria Helena Capelato em A 

imprensa na História do Brasil (1988), “a grande imprensa” como aparato na composição de 
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interesses, quer dizer, a configuração do papel em que desempenha na homologação dos 

aspectos que levam à concretização dos interesses envolvidos. 

Na grande imprensa, onde mesclam interesses políticos e de lucro, os 

recursos para a sedução do público são indispensáveis. A concorrência de 

mercado obriga cada jornal a enfrentar os adversários com as armas mais 

apropriadas à clientela que pretende atingir. O periódico que se destina a um 

público de elite caracteriza-se, geralmente, pela apresentação sóbria, como é 

o caso de O Estado S. Paulo e Jornal do Brasil. Os que se dirigem a outras 

faixas de mercado apelam, em maior ou menor grau, para ilustrações, títulos 

espetaculares, crime, sexo, humor, esporte, folhetins, etc (CAPELATO, 1988, 

p. 15). 

Segundo Capelato (1988), o envolvimento da imprensa como forma de expressão nas 

inclinações de um determinado grupo relaciona diretamente com as disposições nas diversas 

frentes da sociedade, explanando os interesses na qual querem alcançar. A disposição em 

apresentar ao público-alvo as perspectivas que seduzam o leitor, mas também destacam as 

diversas relações de poder, ou seja, a questão do jornalismo ao mesmo tempo que apresenta 

uma determinada informação, mas também sendo atuante como sedutor na predisposição no 

modo de expressar tal fato, demonstrando interesses do capital por trás das notícias expostas. 

Além disso, a imprensa como formadora da vontade coletiva e sendo um organismo 

atuante na formação de consenso em torno de uma fração de classe, destaca a significância que 

esse mecanismo apresenta. Antonio Gramsci, no Caderno 24 – analisa a imprensa, jornalismo, 

na condução e expressão da atuação civil nos setores do Estado e Sociedade –; presente na obra 

Cadernos do Cárcere vol. 2 (2001) expressa a importância que a imprensa vai exercer na 

sociedade, dando ênfase à instrumentalização do jornalismo como organismo fundamental nas 

relações intelectuais e de poder. 

O jornalismo que não somente pretende satisfazer todas as necessidades (de 

uma certa categoria) de seu público, mas pretende também criar e 

desenvolver estas necessidades e, consequentemente, em certo sentido, gerar 

seu público e ampliar progressivamente sua área. Se examinam todas as 

formas existentes de jornalismo e de atividades publicístico-editorial em 

geral, vê-se que cada uma delas pressupõe outras forças a integrar ou às 

quais coordenar-se “mecanicamente”. Para desenvolver criticamente o 

assunto e estudar todos os seus lados, parece mais oportuno (para os fins 

metodológicos e didáticos) pressupor uma outra situação: que exista, como 

ponto de partida, um agrupamento cultural (em sentido lato) mais ou menos 

homogêneo, de um certo tipo, de um certo nível e, particularmente, com uma 

certa orientação geral; e que se pretenda tomar tal agrupamento como base 

para construir um edifício cultural completo, autárquico, começando 

precisamente pela... língua, isto é, pelo meio de expressão e de contato 

recíproco (GRAMSCI, 2001, p.197). 

Diante disso, outro paradigma pertinente a se relacionar é a questão metodológica, como 

Gramsci sinaliza, o “oportuno para fins metodológicos e didáticos” (GRAMSCI, 2001, p.197) 
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é essencial para o próprio andamento na análise mais profunda e da criticidade mais 

contundente. No aspecto da práxis histórica, a metodologia se predispõe em situar a qual 

corrente deve ser propício para a investigação documental, análise e percepção do pesquisador 

frente a documentação que pretende investigar.  

A metodologia está diretamente relacionada com a teoria e, consequentemente, a práxis, 

ou seja, a maneira como se vê o objeto de estudo na fonte e como se caracteriza e é repassado 

para o público – destinatário – não deixando de lado o período e as prerrogativas que levaram 

a tal perspectiva. No entanto, a necessidade de uma percepção atenta destaca a análise nas 

disputas de poder, mesmo que esteja presente nas entrelinhas, sem deixar de lado o 

comportamento das classes dominantes na atuação dos projetos elaborados e postos em prática, 

por isso, a importância da relação direta entre teoria e metodologia. 

Além da associação com diversas instâncias do Estado, os impressos têm uma atuação 

na propagação de informações, mas tendo como objetivo a disseminação de um determinado 

interesse em prol da implementação hegemônica de projeto pensado para a execução na 

sociedade. Trazendo numa concepção teórica adotada no presente trabalho, pode-se relacionar 

o impresso, no caso o jornal, como um Aparelho Privado de Hegemonia, na dissensão da 

vontade coletiva em torno do projeto que irá se tornar hegemônico. 

 

Importância da Imprensa no governo estadual de José Sarney 

O golpe Empresarial-Militar ocorre em 1964 depondo o presidente democraticamente 

eleito João Goulart sob fortes acusações de comunismo e risco à sociedade brasileira. Com isso, 

as dinâmicas no país mudaram radicalmente em vários setores, relacionando a questão do 

desenvolvimentismo econômico, principalmente, em relação ao consumo dos bens duráveis, as 

construções projetadas, sendo o principal responsável pela questão econômica no Brasil o Plano 

de Ação Econômica do Governo (PAEG), que tinha como metas o combate da inflação, 

aumento dos investimentos estatais, reforma no Sistema Financeiro Nacional, dentre outras.  

A partir desse plano do Estado Restrito, as reformulações econômicas no Maranhão 

começaram a consolidar-se, principalmente no que se refere à estrutura fundiária, com subsídios 

estatais e abertura para os investimentos do capital financeiro, sobretudo, o estrangeiro e 

multinacional. 

Nessa perspectiva, o projeto político do governo de José Sarney, a partir de 1966, visava 

a abertura para investimentos de diversos setores econômicos e, nessa conjuntura, as relações 

políticas eram de extrema importância para a inserção do capital, haja vista as percepções que 
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o Maranhão deveria tomar frente aos estados do Centro-Sul, ou seja, a política do “Maranhão 

Novo” exemplificava “novos tempos” ao estado. 

As propostas do “Maranhão Novo” seriam um novo momento para o estado, permitindo, 

literalmente, o fim da oligarquia vitorinista2. O que se tem sobre as metas dessa proposta é que 

daria uma nova chance de desenvolvimento em vários setores, no qual se encaixam a política, 

economia, cultura, infraestrutura, educação e indústria, sancionando a resposta da inovação 

maranhense na figura do recém-eleito governador Sarney. A ideia de incorporar uma nova 

política no estado, trazendo elementos “novos” era elencar pontos que estivessem ligados aos 

procedimentos e programas políticos e econômicos a nível federal.  

Para oposição vinculada ao Regime Empresarial-Militar, a primeira vitória do 

“Maranhão Novo” foi a entrada de José Sarney ao governo do estado, propiciando início as 

pregressas do governo federal. Dessa forma, “a articulação com o centro político nacional foi 

essencial para a ascensão da nova liderança regional” (COSTA, 1997, p. 06), ou seja, as relações 

estreitas entre governo estadual e governo militar seria o “pontapé” para as diversas medidas 

feitas por Sarney. 

A incorporação do “Maranhão Novo” às instâncias da sociedade configura os 

procedimentos adotados pelo governo maranhense, dando vazão à entrada de investimentos 

capitalistas com intuito de “tirar” o Maranhão do subdesenvolvimento, quer dizer, um caráter 

modernizador aos moldes conservadores. Nesse aspecto, as contribuições dos jornais locais, 

como O Imparcial e O Dia, foram de grande relevância para a consolidação do projeto, além da 

parceria direta com políticas autoritárias dos militares. “Iniciava-se a escalada de José Sarney 

ao comando da política estadual, pautada em seu projeto de modernidade para o Maranhão” 

(COSTA, 1997, p. 06). 

Diante disso, muito impulsionou a política do “Maranhão Novo” na perspectiva de 

destacar alianças nos setores do Estado Restrito, mas também na Sociedade Civil; utilizando 

mecanismos estruturais e projetos arquitetados pelos Intelectuais Orgânicos, sendo o próprio 

Sarney a principal figura em toda a conjuntura de pensamento. Além disso, as divulgações dos 

 
2 “O vitorinismo foi um coronelismo, por propender sempre a controlar o poder político por meio do exercício de 

um mandonismo sobre as formas superestruturais do sistema de poder do Estado. De suas formas de ação, excluía-

se a propensão para a dominação econômica. Nesse caso (no plano do Estado), essa dominação se processava de 

forma indireta, ou seja, por meio do apoio que dispensava às suas bases de sustentação, pela concessão de garantias 

específicas. No plano político propriamente dito – esfera exclusiva do interesse do vitorinismo –, sua ação se 

centrava no controle dos partidos políticos e das sub-lideranças políticas com ele identificadas, que, juntamente 

com os coronéis do Estado, davam a configuração real do vitorinismo, o qual foi, portanto, um coronelismo por 

ter se vinculado, embora indiretamente, à existência de outro elemento que assegura a forma do coronelismo: a 

propriedade privada” (CALDEIRA Apud PEREIRA, 2008, p. 25). 
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Aparelhos Privados de Hegemonia destacam a funcionalidade na dualidade entre Estado e 

Sociedade, apresentando indícios de apoio e reverência ao novo governador. Em um artigo 

intitulado O Novo Maranhão presente no jornal O Dia, é visível a concordância frente às novas 

disparidades governamentais. 

Há uma atmosfera nova no Maranhão. São Luís vai acordar de um longo 

sonho para integrar-se de corpo e alma no processo de desenvolvimento do 

Norte/Nordeste. As recentes eleições diretas levaram o aristocrático e 

abandonado Palácio dos Leões um novo governante. Gente nova com ideias 

novas, derrubando uma situação política que há vinte anos dominava o mais 

potencialmente rico estado nordestino. [...] São palavras de fé que traduzem 

o verdadeiro significado de mudança iniciada em nossa Terra pelos eleitores 

no pleito livre e limpo de outubro de 65, a que prossegue desde 31 de janeiro, 

com a administração do governo José Sarney [...] (O Dia, 11/06/1966, p. 03, 

grifos nossos). 

Nesse sentido, nas prerrogativas do “Maranhão Novo”, entendendo a multiplicidade das 

diversas conjunturas políticas e econômicas, um ponto importante a se destacar na política do 

“Milagre Maranhense”, objetivando o alcance na questão desenvolvimentista, são os altos 

índices econômicos, incorporações de projetos e a questão fundiária no Maranhão. 

Esta “mudança” significou a incorporação do Maranhão ao projeto 

autoritário, excludente e repressor do regime militar, ao seu projeto de 

modernização conservadora. Significou ainda uma maior abertura ao 

processo de expansão do capitalismo monopolista na Amazônia, o qual 

aprofundou as desigualdades sociais, acelerou o processo de concentração 

fundiária, assim como a violência, a grilagem e a expulsão dos trabalhadores 

de suas terras, aumentando enormemente os conflitos no campo em toda a 

região. Por outro lado, o governo Sarney (1966-70) anunciava um Maranhão 

Novo, uma nova época de prosperidade e modernização. Os jornais 

comentavam sobre o “milagre maranhense”, pois a economia estaria 

crescendo a índices bastante elevados. Falava-se também em 

“desenvolvimento com justiça social”. [...] Os governos estaduais seguintes, 

comprometidos com a lógica de expansão do capitalismo, continuaram 

falando – e muito – em desenvolvimento, crescimento econômico, 

modernização, enfim, do Novo Maranhão que estaria surgindo. No final dos 

anos 1970 e nos anos 1980, alardeava-se o progresso que chegaria através 

dos projetos do Programa Grande Carajás (com destaque para a ferrovia da 

Vale do Rio Doce e para a instalação da multinacional ALUMAR em São 

Luiz). O governo e os jornais noticiaram que haveria um milhão de empregos 

(isso mesmo, um milhão!) para os maranhenses, o que elevaria as condições 

de vida e trabalho de toda a população (COSTA, 2002, p. 15-16). 

Assim sendo, o “Milagre Maranhense” tinha como premissa as relações econômicas 

com os planos econômicos, envolvendo o capital financeiro e multinacional, quer dizer, a 

abertura econômica, promovida pela ação estatal, favoreceu diretamente a burguesia 

empresarial, no que a atuação das Superintendências será de fundamental importância. Além 

disso, politicamente foram viabilizadas as prerrogativas para a tramitação de projetos que se 
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desdobraram na consolidação da concentração de terras, favorecendo a formação de latifúndios 

e inviabilizando qualquer possibilidade de Reforma Agrária.  

Em outras palavras, a dinâmica de funcionamento do projeto de “Milagre Maranhense”, 

pautado no desenvolvimento dos setores industriais e de infraestrutura, tem como um de seus 

alicerces a chamada Lei de Terras de 19693, conhecida também como, Lei de Terras Sarney, 

que promoveu subsídios para a consolidação do latifúndio4 no Maranhão.  

Victor Asselin em sua obra Grilagem: corrupção e violência em terra do Carajás (2009) 

discorre sobre o que a Lei de Terras de 1969 abre para o capital multinacional, ocasionando 

corrupção e intensa grilagem em terras maranhenses. Para Asselin, o Maranhão ingressa na 

seguinte lógica, 

Era o “Maranhão Novo”, o “Maranhão Carajás” que já esboçava. Foi o 

tempo da criação da infra-estrutura, que permitiu a atração dos capitais 

sulistas e estrangeiros. Foi o tempo da construção das estradas que cortaram 

o Estado, ligando, em primeiro lugar, a capital, São Luís, com as capitais 

vizinhas, e depois penetrando nas regiões do Pindaré e Tocantins (ASSELIN, 

2009, p. 152). 

Assim, a faixa prioritária do desenvolvimento (estradas e novos investimentos 

econômicos) (ASSELIN, 2009), ascende na elaboração do projeto, na concepção gramsciana, 

tornar-se-á hegemônico para a consolidação do projeto do Estado Restrito em abrir o leque aos 

investimentos, mas também leva à corrupção. 

Além disso, o incentivo da grilagem5 foi realizado pelo governo, sobretudo, com a 

implementação da Lei de Terras. A questão da terra se torna uma problemática no Maranhão, 

pois a ideia de uma Reforma Agrária se torna um projeto longínquo. Com isso, as famílias 

agricultoras de pequeno porte acabam por ser os maiores privados do acesso à terra. 

Regina Luna em sua obra intitulada A terra era liberta: um estudo da luta dos posseiros 

pela terra do Vale do Pindaré (1985) discute a relação da terra ocupada pelos posseiros, terras 

devolutas e grilagem. A autora afirma que a forma de apropriação de terras feita pelo posseiro 

é uma maneira de um trabalho direto (LUNA, 1985, p. 21), ou seja, a forma da utilização da 

 
3 Lei nº 2.979, aprovada em 17 de julho de 1969, e regulamentada pelo Decreto 4.028 de 28 de novembro de 1969. 
4 Grande extensão de terra (propriedade agrícola), pertencente a uma pessoa, grupo familiar ou empresa que 

caracteriza pela exploração intensiva e extensiva dos recursos provenientes do local. 
5 O termo grilagem vem da descrição de uma prática antiga de envelhecer documentos forjados para conseguir a 

posse de determinada área de terra. A grilagem acontece até hoje devido às deficiências encontradas no sistema de 

controle de terras no Brasil. Apesar das diversas propostas, o governo ainda não implementou um registro único 

de terras ou ao menos um cadastro específico para as grandes propriedades. Disponível em: 

<http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/amazonia1/ameacas_riscos_amazonia/desmatame

nto_na_amazonia/grilagem_na_amazonia/>. Acessado em 16 de Julho de 2016. 



VI Simpósio de História do Maranhão Oitocentista / VI Simpósio Internacional de História Contemporânea: 200 

anos de regulamentação da imprensa no mundo luso-brasileiro. 

ISSN: 2236-9228 / 2357741-X 

273 

 

terra ao seu bem próprio (sustento e agricultura subsidiária) legitima como “pertencente” dessa 

propriedade.  

Além disso, a Lei de Terras de 1969 vem, em tese, amparar esse pequeno agricultor 

concedendo titulação da terra, mas o que ocorre, na maioria das vezes, são os casos de grilagem, 

falsificando a documentação e, consequentemente, a tomada da propriedade. Para Luna, “são 

os interesses capitalistas na apropriação das terras”. 

Este tipo de concepção se contrapõe aos interesses dos novos grupos 

interessados na terra – empresários, capitalistas, grileiros, fazendeiros – a 

partir da expansão capitalista na região, quando a terra passa a ter um 

significado econômico, possuindo um valor no mercado. A terra é encarada 

como mercadoria. É a “terra comprada”, é a “terra de documento” que 

passa a ser encarada não apenas como meio de produção, mas também como 

reserva de valor, um negócio altamente rendoso. [...] Os camponeses não 

conseguem perceber imediatamente a lógica do capitalismo e não aceitam 

que a terra possa ser um negócio legitimado juridicamente (LUNA, 1985, p. 

22). 

Percebe-se claramente que o capitalismo está intrinsicamente ligado e interligado com 

a posse de terras, sendo essa legal ou ilegal. Diante disso, a formação do latifúndio em terras 

maranhenses dá-se pelo poder aquisitivo legitimado pelo grande capital financeiro estrangeiro. 

Muito se discute sobre a relação do governo com o latifúndio, pois a abertura a tal ação 

se deu por mecanismos estatais que concederam subsídios, sobretudo ao grande proprietário de 

terra, e proporcionaram a entrada maciça do capital estrangeiro no campo. Entre as disputas 

pela posse da terra, segundo Marcelo Carneiro (2013), estavam envolvidos: latifundiários, 

empresas nos setores de agropecuária, siderúrgica, canavieiras e reflorestadoras, camponeses, 

assalariados rurais e representantes do Estado (CARNEIRO, 2013, p.13), enfatizando o quão 

complexo eram as relações estabelecidas. 

Contudo, pensar as perspectivas da política do “Maranhão Novo” é destacar as facetas 

desenvolvidas ao longo do governo Sarney: 1) a lógica do “Milagre Maranhense”; 2) abertura 

ao capital financeiro e estrangeiro; 3) acessibilidade a concentração de terras por meio da Lei 

de Terras de 1969 e 4) a modernização e questão desenvolvimentista. 

Com a entrada de José Sarney ao governo do estado do Maranhão, o processo de 

configuração das medidas políticas e econômicas seria posto em prática, pois o projeto do 

“Maranhão Novo” destacaria um novo paradigma ao Maranhão. O apoio dos militares foi 

essencial para que as políticas econômicas adentrassem no estado, concretizando as novas 

possibilidades de investimentos e infraestrutura do Maranhão. Sendo assim, a hegemonia do 

“Milagre Maranhense” seria um fator significativo para o início da implantação da oligarquia 
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sarneísta e a “admiração” da figura de José Sarney por meio dos Aparelhos Privados de 

Hegemonia – os jornais. 

 

Considerações Finais 

Com o projeto da Ditadura Empresarial-Militar hegemônico, as relações de poder nas 

diversas partes do Brasil foram se moldando conforme os ditames do regime, e, no Maranhão 

não foi diferente com a disputa eleitoral e, posteriormente, o ganho das eleições na figura de 

José Sarney desempenhando importante transformação no estado nas diversas áreas: política, 

economia, sociedade entre outras.  

O processo de configuração da política do “Maranhão Novo” no governo de José Sarney 

desempenhou um papel interessante na conjuntura de mudança de um governante para outro, 

assim como, de ideologias políticas. A dinâmica exercida por tal perspectiva determina a 

estreita relação com o Regime Empresarial-Militar, como foi observado, no apoio dos militares 

e da classe empresarial na definição de medidas tomadas por Sarney ao longo da regência 

governamental. 

De fato, a ascensão de José Sarney ao governo do Maranhão destacou novas 

prerrogativas na performance política; no sentido de agregação e consolidação de um projeto 

então hegemônico, ou seja, as articulações nas áreas da política, economia e social foram 

essenciais para o alavanco do desenvolvimento dos planos sistematizados, além da participação 

efetiva da Sociedade Política quanto da Sociedade Civil. 

A operacionalização do uso dos jornais no estudo foi com o intuito de perceber como 

esse meio de comunicação esteve presente na disseminação na “boa política” do governo 

Sarney, destacando pontos e feitos na idealização de melhoria ao estado. Considerados, numa 

concepção gramsciana, como Aparelhos Privados de Hegemonia, os jornais salientam a 

conjuntura governamental de Sarney.  

Além disso, observa-se, por meio dos impressos, a dinâmica dos planos políticos 

capitaneados pela regência de um “Maranhão Novo”, aglutinado no “Milagre Maranhense” e, 

por fim, no impressionante desempenho do estado frente às ações exercidas pelos projetos 

federais, ocasionando o “fim do obscurantismo” deixado pela oligarquia vitorinista e os “dias 

de glória” começados pela então iniciada oligarquia sarneísta. 

Logo, a perspectiva da ideia de um “Milagre no Maranhão” demonstra a incansável 

corrida dos jornais maranhense em apresentar o bom desempenho no governo Sarney, 

destacando em qual local estão inseridos os políticos da época nas dinâmicas políticas e a forma 
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de apresentação em disseminar um “Maranhão Novo” e, consequentemente, um “Milagre 

Maranhense” nas “transformações” e na busca de uma política desenvolvimentista possível na 

história do Maranhão ou não. 
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IMPRENSA E DITADURA: hegemonia de um projeto? 
Raíssa Caroline Macau Mendes1  

 

Introdução 

A América Latina é marcada, na segunda metade do século XX, por golpes de Estados 

engendrados pelas forças de direita e com apoio dos setores capitalistas atuantes nos países 

latino-americanos. O Brasil não fugiu a essa realidade. A temática dos estudos de governos 

autoritários é importante para se entender seus aspectos políticos, econômicos, as questões 

ligadas à classe burguesa e a hegemonia governamental. 

No Brasil, o Golpe Empresarial-Militar de 1964 desdobrou-se em novos parâmetros 

políticos e sociais, envolvendo o alinhamento governamental e o poderio de grupos regionais 

fortes. Pensar as dinâmicas ditatoriais, é perceber o quão impactante foram no andamento 

político brasileiro, sendo um reflexo direto no século XXI, isto é, o que antes poderia se discutir 

como “superação” do pensamento ultraconservador, hoje, é a manifestação escancarada de 

resquícios diretos do conservadorismo presentes na sociedade brasileira. 

No caso do Maranhão, as práticas conservadoras e o discurso de modernização, via 

oligarquias, destacam grupos estadistas fortes e populares na formação de coligações ligadas 

aos poderes presentes na capital e estendendo-se aos interiores. Nesse sentido, a principal e 

duradoura oligarquia atuante no estado maranhense foi e é a Sarneísta. 

Diante isso, este artigo tem como principal objetivo discutir sobre a hegemonia do 

projeto ditatorial brasileiro sob a perspectiva da imprensa, tomando como caso as dinâmicas 

políticas e econômicas no Maranhão, mais especificamente, o governo estadual de José Sarney 

(1966-1970). 

 

Debate teórico-conceitual do golpe e ditadura empresarial-militar de 1964 

Faz-se necessária a leitura de obras, sem pretensão de esgotá-las e limitá-las, sobre o 

Golpe de Estado e Ditadura Empresarial-Militar Brasileiro, instaurado em 1964, e os principais 

debates que discutem tal temática. Assim, as diversas correntes historiográficas que discorrem 

acerca do período são interessantes para pensar as prerrogativas que levaram a tal 

acontecimento histórico, por isso, a necessidade de externar, na visão dos autores, a grande 

 
1 Mestra em História pelo Programa de Pós-Graduação em História (PPGHIST) da Universidade Estadual do 

Maranhão (UEMA). Bolsista BATI II da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Membro do Núcleo de 

Pesquisa em História Contemporânea (NUPEHIC), orientando e coordenado pela Prof.ª Dr.ª Monica Piccolo 

(UEMA). 
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relevância em pensar o Golpe de 1964, utilizando correntes teóricas para a problematização e 

compreensão nas entrelinhas do que cada autor explana em sua análise. Posteriormente, será 

apresentado o posicionamento deste trabalho. 

Durante o período do Golpe e Ditadura estava em vigência no cenário internacional a 

Guerra Fria, embates políticos e ideológicos entre Estados Unidos (representante do 

capitalismo) e a União Soviética (representante do socialismo), dando vazão aos golpes de 

Estado ocorridos na América Latina apoiados pelas camadas capitalistas. No entanto, as lutas 

em “combate” ao comunismo foram efetivas no continente no momento em que ocorre a 

Revolução Cubana, demonstrando uma forte ameaça aos setores atuantes do capitalismo, ou 

seja, era necessário derrotar e eliminar o “inimigo do progresso”. 

Não obstante, a forte atuação dos Estados Unidos nos golpes era a garantia da ação nos 

setores econômicos, porém a classe empresarial burguesa e latifundiária “abrem os braços”, 

pois não eram interessantes reformas governamentais em defesa da classe popular, sendo um 

dos pontos cruciais para a desestabilização do governo de Jango feito pela classe dominante, 

mas não deixando de lado o corporativismo da alta patente militar. 

Sobre as correntes historiográficas conceituais do golpe de 1964, começa-se com Carlos 

Fico com sua obra intitulada Além do golpe. Versões e controvérsias sobre 1964 e a Ditadura 

Militar (2004) na qual o autor destaca que a discussão começa fora do âmbito acadêmico, 

principalmente, nas colunas jornalísticas dos jornais que demonstravam sua opinião acerca do 

evento decorrente da época. Posteriormente, a discussão toma um caráter acadêmico, tendo um 

espaço maior na análise nos periódicos de vários setores da sociedade. Fico inicia sua 

exploração com a deposição de João Goulart e a implantação do Regime Militar em março de 

1964, segundo o autor, já havia uma articulação dessa ação. 

Carlos Fico (2004) ressalta a presença significativa do IPES/IBAD2 que já havia sido 

discutida com maior teor pelo autor uruguaio René Armand Dreifuss em sua obra intitulada 

1964: A Conquista do Estado. Ação política, poder e golpe de classe (1987), o qual ressalta 

que esses aparelhamentos foram compostos pelos tecno-empresários, agentes inseridos na 

política e nos aparelhos civis que, de acordo com o conceito gramsciano adotado no presente 

trabalho, são apresentados como Intelectuais Orgânicos responsáveis pela nacionalização de 

um projeto para que se torne hegemônico. Alguns desses tecno-empresários estão presentes 

 
2 “O complexo político-militar, o IPES/IBAD, cujo objetivo era agir contra o governo nacional-reformista de João 

Goulart e contra o alinhamento de forças sociais que apoiavam a sua administração. Concomitantemente, é feita a 

descrição da organização internacional desses intelectuais orgânicos, sua formulação de diretrizes políticas, seus 

canais de tomada de decisão e suas estratégias de ação pública e reservada, direta e indireta. O complexo 

IPES/IBAD representava a fase política dos interesses empresariais (DREIFUSS, 1987, p.161). 
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iminentemente nos projetos políticos e econômicos no governo brasileiro, sendo figuras 

influentes e responsáveis por muitos Planos Econômicos e desenvolvimento no país. 

Fico menciona que a política brasileira é de “caráter espetacular”, mostrando que o 

desenrolar de todas as ações foram articuladas pelos militares e civis na realização do golpe de 

Estado em 1964. “O caráter espetacular da política, o brilho que emana do Estado, sempre 

marcou e continua marcando todos os que, como jornalistas ou historiadores, acompanhamos o 

desenrolar da vida social nos Estados modernos” (FICO 2006, p. 26). Logo, para Carlos Fico, 

o golpe foi de caráter Civil-Militar, enquanto o Regime estritamente no âmbito militar, militares 

esses treinados pela Escola Superior de Guerra nas ações políticas, apesar da execução do 

projeto tendo apoio dos civis, a sua participação na condução do Regime foi ínfimas. 

Outro autor que discute acerca do Golpe, é José Paulo Netto em sua obra intitulada 

Pequena História da Ditadura Militar (1964-1985) (2014), salientando a questão do golpe com 

“os setores reacionários da sociedade brasileira” (NETTO, 2014 p.17). Além disso, trata a 

atuação e colaboração dos Estados Unidos e das empresas norte-americanas atuantes no país. 

José Paulo Netto configura o regime como reacionário, quer dizer, a articulação do golpe estava 

hostil à democracia. Ele destaca os interesses imperialistas na tentativa de resolver a crise 

econômica do capitalismo brasileiro. 

Percebe-se que no teor da obra de José Paulo Netto está presente a perspectiva do capital 

financeiro estrangeiro em benefício à classe burguesa brasileira para legitimar os projetos 

hegemônicos na esfera estatal e privada. Além disso, o autor trata das questões dos Aparelhos 

Repressivos e a singularidade dos Aparelhos Estatais do Estado Restrito, frisando as 

conjunturas que levaram ao âmbito da sociedade civil, mas também a circulação do capital 

como forma de eliminar a crise econômica deixada pelos governos anteriores. 

O historiador Marcos Napolitano em sua obra intitulada 1964: História do Regime 

Militar Brasileiro (2014) discute o período ditatorial, desde a derrubada de João Goulart em 

março de 1964, o que ele chama de “golpe de Estado tramado dentro e fora do país” 

(NAPOLITANO, 2014, p.5), complementando o que José Paulo Netto elaborou sobre a 

participação estrangeira no golpe. No decorrer da obra, Napolitano compõe capítulos 

descrevendo cada episódio específico no decorrer dos 21 anos de Ditadura. Considera o golpe 

civil-militar um “carnaval das direitas” (NAPOLITANO, 2014, p.40), o que nos leva a hipótese 

de um golpe de classe, também defendido por René Dreifuss. Destaca a sua interpretação do 

golpe de 1964 no Estado, demonstrando reações de ampla coalizão no setor civil-militar. 
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Para Marcos Napolitano, o golpe dava início a uma divisão nos setores da sociedade 

brasileira, enfatizando as muitas diferenciações nos setores atuantes da política e economia, 

além de ter sido “o golpe de Estado foi um projeto de tomada do poder” (NAPOLITANO, 2014, 

p. 53), apontando que foi um projeto pensado, mesmo que “complexo, errático e multifacetado, 

mas ainda assim projeto” (NAPOLITANO, 2014, p.53). Assim, ao longo de sua obra o 

questionamento sobre o processo do golpe, na concepção do autor, deve ser encarado de forma 

complexa, de maneira que os civis estiveram presentes na condução do golpe e, posteriormente, 

a atuação dos militares foi protagonista. Dessa forma, o projeto hegemônico do golpe se torna 

efetivado, o que para os golpistas era um procedimento do Estado democrático. 

O interessante a ser observado na obra de Marcos Napolitano é o traçado dos diversos 

setores da sociedade brasileira; política, economia e cultura, externando que a Ditadura estava 

presente e que o projeto objetiva consolidar-se nas mais distintas esferas da sociedade. Além 

disso, o autor discorre que a esquerda não era uma mera vítima e os golpistas, “golpistas 

maquiavélicos”, no sentido que não havia a ideia do “combate do bem contra o mal”, pois as 

relações são mais complexas do que se imagina. 

Marcos Napolitano defende que o Golpe foi arquitetado tanto pelos civis, quanto pelos 

militares; ocasionando a deposição de João Goulart, porém o Regime sucedeu no âmbito 

militar. “O golpe civil-militar rapidamente se transformaria em um regime militar. O carnaval 

da direita civil logo teria a sua quarta-feira de cinzas” (NAPOLITANO, 2014, p.67). Desse 

modo, as relações das classes eram presentes nessas dinâmicas e, justamente, a discussão 

historiográfica sobre qual a representatividade que elas manifestavam nos setores e a 

preocupação de Marcos Napolitano na exposição nos capítulos nos diferentes assuntos, 

legitimando muitas ações de ambas as partes, os reformistas e os esquerdistas, os que eram a 

favor do golpe e os que não eram, evidenciando sua importância e papel nas relações de poder 

e reformulação. 

Um ponto de suma importância para a dinâmica do período é a inserção da política da 

Doutrina de Segurança Nacional, visando a “ordem”, “hierarquia” e “disciplina”, ou seja, a 

eliminação do “inimigo interno” como foco nas primeiras bases dessa doutrina. Sendo 

desenvolvida pela Escola Superior de Guerra – ESG3 –, propagava a formação militar e a ordem 

de uma sociedade hierárquica. 

 
3 Criada em 1949, a Escola Superior de Guerra (ESG) é um instituto de altos estudos e pesquisas no campo da 

segurança e defesa nacional. Tem por finalidade articular e consolidar conhecimentos voltados ao exercício das 

funções de assessoramento e planejamento da segurança nacional no âmbito do Ministério da Defesa. A ESG 

oferece diferentes qualificações na área de defesa, tais como o Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia 

(CAEPE), o Curso Superior de Política e Estratégia (CSUPE), o Curso de Direito Internacional dos Conflitos 
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Com o desenvolvimento das diversas atribuições do Regime Ditatorial, a Doutrina de 

Segurança Nacional tinha como foco a manutenção da ordem e a proteção do “inimigo interno” 

sob os ditames da Escola Superior de Guerra, que tinha como papel principal; a) manutenção 

da ordem e proteção; b) papel de dirigente e c) exercer uma multiplicidade de funções políticas 

e administrativas. Sendo que as duas primeiras, contemplavam as funções exercidas pelo 

Aparelho Militar (BORGES, 2009, p. 20). 

Nesse aspecto, Nilson Borges (2009) analisa a DSN como ponto importante no partido 

da burguesia, ou seja, os interesses da classe dominante eram postos em xeque para que os 

projetos que viriam a ser hegemônicos não fossem abalados ou não realizados por grupos 

contrários a esse determinado projeto. Além disso, o caráter repressor, de censura e truculência, 

ou seja, o Terror de Estado4 era iminentemente apoiado pela classe burguesa, justificando, 

também, ações dos civis (empresários) no andamento da Ditadura. 

Percebe-se que a relação com a Doutrina de Segurança Nacional estava no sentido de 

manutenção das diversas esferas do âmbito estatal; política, economia e social, tendo em vista 

a segurança, ordem e hierarquia por parte dos militares e em consonância com a classe 

dominante dos civis. Com isso, a DSN acopla diretrizes que contemplam a parte política e 

econômica durante a Ditadura, quer dizer, os ditames prescindidos por essa doutrina estavam 

interligados à manutenção dos planos econômicos desenvolvidos pelo governo e também às 

ações das empresas privadas nos setores de desenvolvimento econômico. 

O próximo tópico da dinâmica da Ditadura é a questão da Doutrina de Segurança 

Nacional e Desenvolvimento, tendo como pioneira nesta análise a autora Maria Helena Moreira 

Alves em sua obra intitulada Estado e Oposição no Brasil (1964-1984) (1984), que tem como 

objetivo mapear as relações entre Estado e oposição e os complexos de mecanismos nos setores 

da política e sociedade vigente a partir de 1964, além do funcionamento do sistema econômico 

mundial nas dinâmicas brasileiras (ALVES, 1984, p.19). 

Ao longo do texto a autora demonstra que a Doutrina de Segurança Nacional e 

Desenvolvimento (DSND) estava inteiramente ligada à Ditadura e que, dessa forma, a ordem e 

manutenção do Regime eram funções desse projeto. Ainda destaca que o capitalismo foi uma 

 
Armados, o Curso Superior de Inteligência Estratégica e o Curso de Estado-Maior Conjunto. Disponível 

em:<http://www.defesa.gov.br/ensino-e-pesquisa/estudos-estrategicos/escola-superior-de-guerra-esg>. Acessado 

em 19 de Janeiro de 2016. 
4 “A política de Terror de Estado (TDE) implementada pelas ditaduras civis-militares que se disseminaram pelo 

Cone Sul latino-americano, entre as décadas de 1960 e 1980, foi o mecanismo utilizado para aplicar as premissas 

da Doutrina de Segurança Nacional (DSN), visando defender os interesses dos setores dominantes locais e do 

capital estrangeiro e destruir as tendências de questionamento social e de exigência de mudança estrutural 

promovidos pelas organizações populares” (PADRÓS, 2007, p.43). 



VI Simpósio de História do Maranhão Oitocentista / VI Simpósio Internacional de História Contemporânea: 200 

anos de regulamentação da imprensa no mundo luso-brasileiro. 

ISSN: 2236-9228 / 2357741-X 

282 

 

válvula para as muitas mudanças na dinâmica ditatorial, ou seja, o capitalismo financeiro 

estrangeiro estava ligado e interligado na perspectiva do governo, influenciando as dinâmicas 

do aparato do Estado Restrito e também no complexo dos Aparelhos Privados de Hegemonia, 

sendo uma arma para a manutenção do Regime. 

Segundo Alves, a Doutrina de Segurança Nacional não podia estar desvencilhada do 

alto nível de desenvolvimento econômico, ou seja, uma economia forte refletirá na segurança 

interna do país e, consequentemente, nos maiores investimentos do capital estrangeiro; e que 

um não pode ser desenvolvido sem o outro: segurança e desenvolvimento. 

Então, observa-se que a inter-relação com a questão econômica é de extrema 

importância para o desenvolvimento de toda uma conjuntura do processo, ou seja, o 

desenvolvimento nos setores da economia, como: industrialização, desenvolvimentos nos 

setores empresariais e estatais dentre outros, torna-se indispensável para integração da política 

econômica nacional. 

Segundo a autora, o impulso nos diversos setores econômicos apresenta uma base 

econômica favorável aos investimentos do capital estrangeiro, elencando pontos de uma 

economia forte e bem estruturada. O governo tinha como principal foco, posteriormente será 

um fator importante nas ideologias do Milagre Econômico, a abertura para os investimentos e, 

também, com os incentivos das Superintendências de Desenvolvimento, o impulso para o 

avanço nas diversas regiões no Brasil. Diante disso, contempla a Política de Regionalização e 

Integração da DSND. 

Sendo assim, a DSND em sua essência tinha como objetivo a manutenção, como dito 

anteriormente, do Regime, mas para, além disso, estaria nos setores de informação, 

planejamento dos programas governamentais em cunho político-econômico. Contudo, o 

combate da subversão também faz parte dessas diretrizes instituídas pela ESG como teoria de 

guerra e eliminar o “inimigo interno”. As bases da pesquisa da autora encontram-se nos 

aspectos das Institucionalizações, a respeito dos Atos Institucionais na configuração da política, 

e na questão da Segurança Nacional. Além dos comparativos dos setores da sociedade, que 

foram de extrema importância para a explicação de muitos aspectos da sociedade brasileira do 

período, principalmente a busca do “inimigo interno” e a participação estrangeira na gestão da 

política e economia brasileira. 

Como mencionado anteriormente, René Dreifuss foi precursor das várias discussões 

conceituais e abrindo o caminho para o entendimento da participação civil no golpe. Para 

Dreifuss, a vitória de 1964 foi articulada em torno do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais 
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(IPES) e Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD), instituições do Estado Restrito que 

organizavam os interesses sócio políticos do capital multinacional e associado, o que nos remete 

a figura civil dos tecno-empresários para a representação do capital pós-instalação do golpe. O 

autor em seu livro toma os conceitos na matriz gramsciana para análise da Ditadura no seu 

período vigente. 

Dreifuss sustenta sua hipótese mapeando as principais agências que estavam envolvidas 

na articulação, como mencionado acima o IPES/IBAD, em que nessas agências a participação 

forte dos empresários foi de suma importância estreitando os vínculos com o poder 

governamental da época, legitimando os projetos pensados e propostos pelos mesmos. Além 

disso, Dreifuss foi um dos primeiros a caracterizar o golpe como “civil-militar”, porém esse 

“civis” que ele trata são empresários ou tecno-empresários que representavam determinados 

projetos inscritos na sociedade e, assim, dividida em classes, dessa forma o termo bastante 

utilizado para caracterizar o golpe de 1964. Diante disso, a caracterização dos “civis” dá-se na 

configuração e mais contundente no seguinte dito, 

Um exame mais cuidadoso desses civis indica que a maioria esmagadora dos 

principais técnicos em cargos burocráticos deveria (em decorrência de suas 

fortes ligações industriais e bancárias) ser chamada mais precisamente de 

empresários, ou, na melhor das hipóteses, de tecno-empresários[...] os 

empresários e tecno-empresários que ocuparam os setores-chave da 

administração do Estado e os Ministérios eram ativistas do complexo 

IPES/IBAD ou industriais e banqueiros, que compartilhavam das metas 

daqueles e que haviam contribuído para os esforços dirigidos pelo IPES para 

derrubar João Goulart (DREIFUSS, 1981, p. 417). 

Contudo, Dreifuss remete ao regime ditatorial como uma forma de exercício do poder 

direto e da fração de classe, na figura dos empresários, obtendo uma forte importância no apoio 

das Forças Armadas e assim concretizando o projeto de destituição de Goulart e a instauração 

de um regime militar e, consequentemente, a implantação dos projetos pensados pelos 

Intelectuais Orgânicos na nacionalização dos projetos do capital multinacional e associado no 

país. 

O historiador Demian Melo em sua artigo intitulado Ditadura “Civil-Militar”?: 

controvérsias historiográficas sobre o processo político brasileiro no pós-1964 e os desafios 

do tempo presente (2012) analisa as diversas interpretações acerca da configuração do Golpe 

de 1964, pontuando de maneira direta o que cada autor, por exemplo Daniel Aarão Reis e Carlos 

Fico, discutem sobre o processo golpistas e, posterior, a atuação do regime. 

O autor discute a participação dos setores civis e estadistas presentes na concretização 

do projeto golpista. Para Melo, o apoio das agências ligadas à Sociedade Civil, já analisado e 

esquematizado por Dreifuss, como o IPES e o IBAD, e as empresas vinculadas ao Estado 
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Restrito em consonância ao capital privado e estrangeiro levou ao processo de hegemonia do 

golpe, ou seja, as relações de poder e do capitalismo geraram a efetivação da tomada de poder 

pelos militares e civis apoiantes. 

Além disso, Demian Melo, sustentado pelas análises de Dreifuss, caracteriza o golpe 

como Empresarial-Militar, pois, 

Ao distribuir a “culpa” ao conjunto da sociedade (a esquerda e a direita, os 

torturadores e os torturadores, os que deram o golpe e os que o sofreram) tal 

revisionismo histórico acaba por incorrer, no campo construção do 

conhecimento histórico, no mesmo tipo de mistificação conservadora que 

engendrou a Lei de Anistia e o pacto de conciliação que presidiu a transição 

para o atual regime democrático brasileiro. Recolocar o capitalismo no 

centro da reflexão sobre a ditadura parece ser a tarefa premente do 

pensamento crítico nos embates que temos pela frente. Dito isto, melhor seria 

que em vez de “civil-militar” nos habituássemos a utilizar uma outra 

caracterização também feita por Dreifuss, e que talvez capture com mais 

precisão a natureza daquele regime: uma ditadura empresarial-militar 

implantada a partir de uma insurreição contra-revolucionárias das classes 

dominantes (MELO, 2012, p. 53). 

O termo adotado no presente trabalho Empresarial-Militar faz alusão a uma fração de 

classe da sociedade na representatividade dos empresários que articularam o golpe juntamente 

com os militares, além de representar um posicionamento teórico revisionista do golpe em torno 

da conspiração que destituiu João Goulart do poder e levou a toda a conjuntura do processo de 

ações da Ditadura. Termo também adotado por René Dreifuss, representando o caráter classista 

do golpe e do regime. 

 

Hegemonia do projeto ditatorial: a imprensa e sua base apoiadora 

Os jornais como organismos ativos na dinamização de consenso em relação a um 

público-alvo foram de grande importância na propagação das diretrizes governamentais durante 

a administração de José Sarney no Maranhão. Além disso, tomando por base a matriz 

gramsciana em pensar os impressos; Gramsci relaciona-os como Aparelhos Privados de 

Hegemonia, aqueles que exercem a função de organização de uma vontade coletiva e 

nacionalização de um projeto ser hegemônico diante de uma concepção ideológica, composição 

essa na perspectiva do plano político do “Maranhão Novo” e, consequentemente, aglutinado no 

“Milagre Maranhense”. Nesse sentido, a propagação das ideologias do novo governo era 

necessária para a efetivação da hegemonia e das iniciativas das classes dominantes nos diversos 

setores da política e sociedade. 

Com o governo de Sarney em vigência, era necessário começar a corrida frente à questão 

do desenvolvimento ou, até mesmo, pôr em prática a então “esperada reforma administrativa”, 
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e para o novo governador, “será a obra marcante do meu governo”. Numa mesma intitulação 

do dito, O Imparcial enfatizará como se daria a então reforma, 

[...] “Reforma administrativa no Estado, teve início com a inauguração da 

Escola de Administração Pública do Estado42”. O Chefe do Executivo 

maranhense referiu-se, também, a numerosos cursos e simpósios promovidos 

pelo governo, dentro da tônica de criação de uma nova mentalidade 

progressistas no Estado. Enumerou como importantes iniciativas do governo 

a realização, no Maranhão, do I Simpósio de Pesca do Maranhão, do Curso 

da Escola de Superior de Guerra, Curso para Diretores de Empresas 

Privadas, Simpósio de Agricultura e outros já realizados sob auspicio do 

governo. O governador José Sarney afirmou, por fim, que “implantação da 

reforma administrativa significará um processo para elevar o índice de bem-

estar do homem e da comunidade”. Disse, mas, que “significará a 

estruturação e organização racional dos meios, que facilitem, fortaleçam e 

aceleram o processo do desenvolvimento” (O Imparcial, 15/02/1967). 

As relações governamentais começam a tomar forma, quando as primeiras medidas 

foram buscando alicerce nas áreas da sociedade, economia e política sendo primordial para que 

a hegemonia do bloco do poder fosse efetivada, ou seja, as disputas em relação aos projetos 

hegemônicos eram fundamentais para estabilização administrativa tanto para os políticos 

quanto para o ramo empresarial. Com isso, a posição da política do “Maranhão Novo” se 

tornava ainda mais pertinente em relação às questões de investimento, infraestrutura, sociedade 

e industrialização; isto é, a “modernização”. 

Falou o Presidente Castelo Branco em Maranhão do bem-estar e da 

prosperidade e, apropriadamente, situou metas os grandes objetivos do 

governo estadual. Foi realmente esse slogan de campanha do dr. José Sarney: 

Liberdade e Progresso com Justiça Social. Um slogan revolucionário para o 

Maranhão de ontem em que a Liberdade era um direito negado nos cidadãos, 

e a justiça social floresce sobre a estagnação e até mesmo em certos casos 

regressão econômica. [...] O Maranhão do bem-estar e da prosperidade 

começa a ser construído em suas grandes linhas e a curto prazo ser realidade 

que todos possamos orgulharmos pela Liberdade assegurada e o Progresso 

com Justiça Social ao alcance de todos os maranhenses (O Dia, 25/05/1966, 

p.03). 

O Maranhão havia sido caracterizado pelo general-presidente Castelo Branco como o 

“lugar da prosperidade”, dando indícios a uma nova perspectiva política, mas principalmente 

econômica com acesso direto às Superintendências de Desenvolvimento, empresas privadas e 

ações dos Aparelhos Privados de Hegemonia. Nesse sentido, Maria Virginia Guilhon (2007) 

destaca acerca das recentes mudanças, quer dizer, “mudanças econômicas e políticas que 

ocorreram no Maranhão não somente dos determinantes próprios da realidade estadual” 

(GUILHON, 2007, p.8), significando novas posturas por parte do governo, mas também dentro 

do ramo empresarial sendo necessárias as interlocuções entre ambas, que para Marx (2008) é 

“a transformação que se produziu na base econômica transforma mais ou menos lenta ou 
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rapidamente toda a colossal superestrutura” (MARX, 2008, p. 49-50). Além disso, era de grande 

importância as estreitas vinculações com o Nordeste visando investimentos contínuos da 

SUDENE. 

Os investimentos destinados às agências estatais, às indústrias e aos projetos de 

infraestrutura foram um foco importante para a dinâmica do desenvolvimentismo no 

“Maranhão Novo”, determinando perspectivas de acesso ao capital multinacional e também 

liames com o empresariado regional, nacional e internacional. Com o PAEG e a DSND em 

exercício, a funcionalidade da movimentação capitalista era de fundamental importância, ou 

seja, “a concentração de capitais atinge patamares inimagináveis e produz uma gigantesca 

socialização das forças produtivas” (FONTES, 2010, p. 150), pois era interessante propagar as 

novas diretrizes políticas e o “bom celeiro” para aplicação e investimento capitalista. 

“É possível vislumbrar ao Maranhão o melhor Estado para investimentos: 

com um território maior que a França, o Maranhão é considerado o Estado, 

consideravelmente, mais rico do Nordeste brasileiro; a Usina de Boa 

Esperança (220 W) entrará com carga no ano de 1967; o Porto do Itaqui 

estará concluído em 3 anos e será a porta de acesso ao Brasil Central; o 

Estado possui grandes riquezas minerais, grandes áreas propícias à pecuária, 

e uma riqueza nacional – o babaçu” disse o governador Sarney aos 

investidores reunidos no Estado de Fortaleza aplaudindo o pronunciamento. 

[...] (O Dia, 26/06/1966, p. 07). 

Segundo Alves (1984), os investimentos eram considerados fundamentais para o 

alcance dos objetivos de desenvolvimento no país, alcançando os núcleos regionais esperando 

que acontecesse de maneira rápida e eficiente em relação às empresas nacionais e 

multinacionais. A dinâmica do “Milagre Maranhense” era considerada um fator significativo e 

os impressos faziam questão de apresentar um bom desempenho ao longo do governo Sarney, 

ou seja, um consenso em torno da fração de classe no poder e, também, a predisposição em 

propagar a vontade coletiva diante do projeto em vigência, isto quer dizer, “a imprensa registra, 

comenta e participa da história. Através dela se trava uma constante batalha pela conquista dos 

corações e mentes” (CAPELATO, 1988, p. 13). 

Além disso, é importante destacar as diversas conexões com o capital financeiro em prol 

da hegemonia econômica por meio das agências financeiras atuantes no Maranhão. Os 

financiamentos bancários eram marcantes nas associações diante a infraestrutura, como 

exemplo, a construção e manutenção de estradas; feito por meio da DER (Departamento de 

Estradas e Rodagem), aplicação e investimentos pelas Superintendências – SUDENE e 

SUDAM – além da vinculação direta com os bancos com atuação a nível nacional, como o 

BNDE. No entanto, a atuação dessas agências significava que a vigência do “Milagre 

Maranhense” estava sendo posta em prática, mesmo que a dinamização fosse dita pelos 
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impressos apenas em 1970. Porém, as práticas econômicas realizadas ao longo do governo 

Sarney tinham como objetivo alavancar o Maranhão em relação aos outros estados, sobretudo, 

nordestinos, nesse caso, a preocupação em dinamizar um estado propício aos investimentos. 

Diante disso, o acesso a essas práticas demonstrava que a hegemonia do “Maranhão 

Novo” era relevante e significativa. Não era à toa o grande empenho dos Aparelhos Privados 

de Hegemonia, pois o mais importante era apresentar os aumentos econômicos. Assim sendo, 

os investimentos nas indústrias, habitação, administração, infraestrutura e, até mesmo, na 

questão da terra eram publicizados como o marco da “funcionalidade” do projeto do “Milagre 

Maranhense” apresentado e apoiado pela cúpula empresarial presente no capitalismo 

maranhense, ou seja, era necessário a organização e administração no cunho político e 

econômico; daí a representatividade da SUDEMA, que não estava somente interligada a 

SUDENE e SUDAM, mas em toda a dinâmica de atuações financeiras no Maranhão. 

Além disso, um fator importante para a conjuntura do “Maranhão Novo” é a questão da 

agroindústria e, consequentemente, uma relação direta com a dinâmica da terra. Os impressos 

enfatizavam de maneira positiva a associação entre agroexportadores e empresários de diversos 

ramos, sobretudo, os industriais. Porém, era necessário organizar o “problema” do pequeno 

agricultor, oferecendo terras para cultivo e, posteriormente, a obtenção de resultados 

financeiros para ambos os lados. 

As terras devolutas do Estado poderão ser alienadas ou concebidas em 

caráter oneroso, mediante requerimento dos interessados. Essas terras serão 

oferecidas à concorrência ou à hasta pública, ou ainda aplicada a destinações 

especiais. Isto é o que consta da Lei de Terras, decretada pelo Governador 

José Sarney. As devolutas do Estado serão cedidas sempre em caráter 

oneroso, salvo ficar comprovada a necessidade com empreendimento de 

relevante interesse social ou iniciativa pioneira na economia da região, 

implicando, no último caso, na participação do Estado nos resultados 

financeiros (O Dia, 03/01/1970, p. 05). 

Contudo, ocasionou a abertura a Lei de Terras de 1969, conhecida como “Lei de Terras 

Sarney”, que deu vazão à comercialização das terras do Estado para a industrialização da terra, 

pois era necessário modernizar a agropecuária no Maranhão, objetivando lucro tanto para o 

empresário quanto para o Estado, ou seja, dualidade de arrecadação de recursos capitalistas e 

transferências e imensas extensões territoriais a grupos empresariais do nordeste e centro-sul 

do Brasil (SILVA; CUNHA, 2012, p. 03). 

Outrossim, as complexidades dos investimentos estavam ligados com a distribuição 

orçamentária advindo da SUDENE na aplicação do capital na modernização industrial, isto é, 

a abertura das inversões capitalistas, cujo o objetivo era o desenvolvimento industrial, sendo 

um dos principais pontos da política do “Maranhão Novo”, ou seja, na fala de Sarney em uma 
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reportagem ao jornal O Dia em 01 de fevereiro de 1969, refutando a presença maciça dos 

empresários ao governo, além do governador fazer alusão ao papel desempenhado pelas classes 

empresariais dentro da dinâmica governamental. Numa concepção gramsciana, as relações das 

classes burguesas em prol da hegemonia política e com o consenso desempenhado pelos 

impressos as dinâmicas capitalistas se consolidam. 

O Conselho Deliberativo aprovou financiamentos para duas firmas 

industriais do Maranhão, no caso, “Neves e Filho Ltda.”, estabelecida em 

Cantanhede e “Cacique Indústria de Roupas Ltda. As estão enquadradas no 

programa de financiamentos à pequena e média indústrias. Por outro lado, 

foi aprovado o Plano de Contenção e Disponibilidade de Recursos 

Orçamentários da SUDENE para o ano de 1969, que passou de NCr$ 

183.417,00 para NCr$ 119.933.170, e que será disponibilizado para 

liberação a importância de NCr$ 68.974.920 (O Dia, 28/02/1969, p.05). 

Nas dinâmicas da Ditadura Empresarial-Militar no período do início do “Milagre 

Econômico”, segundo os impressos, o Maranhão já apresentava fatores significativos de 

“progresso” e “modernidade” e que dentro do próprio estado havia ocorrido o fenômeno do 

“Milagre”, porém era o Maranhense nos ramos de administração. Para Sarney, a reforma 

administrativa que seria o marco do governo; na infraestrutura; industrialização, como 

investimentos diretos das Superintendências, empresas privadas e sistema bancário; e a questão 

da terra, condicionante para o adentro das perspectivas do capital financeiro e estrangeiro, sendo 

que “o controle oligopolista de mercado baseava-se principalmente na preferência 

multinacional pela penetração setorial seletiva, especializada e concentrada, e na integração 

tecnológica e financeira” (DREIFUSS, 1987, p. 51). 

Com o apoio do governo federal, os incentivos acabavam por ser facilitados e, assim, 

predeterminava a predisposição em contemplar e ascender José Sarney por meio dos Aparelhos 

Privados de Hegemonia. 

 

Considerações Finais 

O processo do “Milagre do Maranhão” destaca as possibilidades em que a classe 

dominante estava inserida, pondo em prática os projetos hegemônicos em exercício, 

legitimando, portanto, as diversas disputas políticas. O consenso em torno dos Aparelhos 

Privados de Hegemonia – O Imparcial e O Dia – apresentava a sintonia perfeita para a 

hegemonia do governo maranhense, ou seja, planos e interesses em prol do capital significativo 

e efetivado nas dinâmicas políticas. Assim, o poder dos impressos na ascensão de uma figura 

política que se tornaria um oligarca consolidado só demonstra o quão poderoso é na efetivação 

de um projeto e um bem-comum: a regência de poder permanente. 
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Dessa forma, pode-se concluir, em muitas partes, que o projeto do regime empresarial-

militar se tornou hegemônico por um tempo, em muitos aspectos, e que o principal veículo de 

propagação dessa perspectiva foi a imprensa, na representação dos impressos (jornais). Em 

consonância ao governo federal, o governo estadual do Maranhão entre 1966 e 1970, governado 

por José Sarney, teve sua hegemonia diretamente ligado aos jornais e, com esse apoio, percebe-

se os trâmites nos setores da política, economia e sociedade, levando a ideia que a imprensa e 

Ditadura foram um projeto que se tornou hegemônico. Se houve projetos contra hegemônicos, 

sabe-se que sim, é uma conversa para outra discussão. 
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ESTADO E HEGEMONIA: a transição política em Portugal e a reforma 

agrária através dos jornais Diário do Alentejo e Combate 
Raniele Alves Sousa1 

 

Introdução 

A Revolução dos Cravos pôs fim aos 48 anos da ditadura do Estado Novo em Portugal. 

Desta forma, o golpe realizado em 25 de abril pelo Movimento das Forças Armadas (MFA) 

possibilitou a abertura de um processo de reivindicações que durante o período de vigência da 

ditadura estadonovista foram contidas pelo aparelho repressivo do Estado Novo. 

Com o fim do regime tiveram início os governos provisórios e se abriu no país um 

intenso processo de lutas sociais e políticas. Diante disto, ocorreu a reorganização dos 

sindicatos e a formação de um poderoso movimento dos trabalhadores que juntos buscavam 

seus direitos. Assim, diversas instâncias da sociedade passaram por mudanças, dentre tais, neste 

cenário do pós-golpe, temos a ação dos trabalhadores rurais alentejanos na luta pela posse da 

terra, pelo pleno emprego e pelo fim da exploração pelos latifundiários.  

Durante este processo da história portuguesa, a Revolução Agrária do Alentejo assumiu 

grandes proporções. Dito isto, refletir historicamente acerca dos (des)caminhos da questão 

agrária e os distintos movimentos de luta pela terra no século XX, demanda considerar a 

permanência de uma estrutura agrária caracterizada pelo latifúndio. Para tal, no caso de Portugal 

é de suma importância a compreensão da atuação do Estado, visto que este teve um importante 

papel na legitimação da reforma agrária e na desagregação dos latifúndios. 

O Movimento das Forças Armadas (MFA), que assumiu o poder com a destituição de 

Marcelo Caetano através da Revolução dos Cravos, abriu um canal de negociação com os 

trabalhadores rurais e, paulatinamente, a Secretaria de Estado da Agricultura e do Trabalho 

aprovou os elementos centrais da plataforma da Revolução Agrária, a partir de 08/1975. O 

primeiro ano do movimento, promoveu ocupações e desapropriações que deram origem às 

Cooperativas de Produção Agrícola (CPA) e as Unidades Coletivas de Produção Agrícola 

(UCP). Diante disto, entende-se que houve estreitas relações entre a Revolução política nacional 

e a Revolução Agrária alentejana. Afinal, a Revolução de 25 de abril deu gênese ao movimento 

agrário. Nesta acepção, esta pesquisa objetiva analisar a atuação do Estado português, para a 

compreensão de seu papel de legitimador da reforma. Diante disto, propomos investigar as 

 
1 Graduada em História-Licenciatura pela Universidade Estadual do Maranhão. Membro do Núcleo de Pesquisa 

em História Contemporânea (NUPEHIC/UEMA). Contato: ranielesousaalves170@outlook.com 
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iniciativas governamentais no sentido de regulamentar as ocupações e expropriações realizadas 

durante a Revolução Agrária do Alentejo e compreender a atuação dos trabalhadores rurais, 

através das publicações dos jornais portugueses Diário do Alentejo e Combate, entre os anos 

de 1974-1976. 

 

O Estado Novo em Portugal: o Salazarismo e o Marcelismo 

O regime Salazarista estabeleceu-se gradualmente a partir de 1926, depois do golpe de 

28 de maio, que ficou conhecido como Revolução Nacional. Este evento derrubou a I República 

portuguesa, advindo assim a ditadura nacional militar. Desta forma, iniciou-se um processo que 

levou à consolidação do Estado Novo em Portugal. Vale ressaltar que a sucessão de vários 

episódios conduziram António de Oliveira Salazar ao cargo de primeiro-ministro.  

No que tange a tais episódios, destaca-se que os chefes militares convidaram Salazar, 

até então um professor de economia em Coimbra, para ser Ministro das Finanças, cargo que 

assumiu quando tinha 39 anos, em 1928. Tentando equilibrar as finanças do país com medidas 

duras, Salazar conseguiu ajustar as contas públicas, resultando no seu prestígio político. Assim, 

em 1932, ele foi nomeado presidente do Conselho de Ministros. 

Apesar da agilidade e a eficiência do golpe militar, o novo regime levou alguns anos 

para se estabelecer, através de lutas pouco ruidosas. Neste cenário, Salazar teve que sobrepor o 

seu poderio político e o do Estado, acima de diversos grupos políticos e de distintos interesses. 

Dito isto, foi através da instauração de uma nova Constituição em 1933, que dava plenos 

poderes ao presidente do Conselho de Ministros, que ele concretizou os seus ideais. Desta 

forma, consolidou-se o Estado Novo, assim chamado por motivos ideológicos e 

propagandísticos, caracterizando-se como um período autoritário, nacionalista, tradicionalista 

e corporativista, que dentro da história contemporânea portuguesa, vem suscitando uma série 

de debates. 

O Estado Novo possuiu uma base de interesses sociais que abrangia grandes 

proprietários rurais2, empresários, militares, a igreja católica e tinha o apoio, ainda que em uma 

menor escala se comparado aos já citados, do campesinato, da pequena burguesia urbana e rural. 

Vale destacar que durante o Salazarismo a política era tida como um privilégio reservado às 

elites que apoiavam o regime. Assim, a essência da política nacional, ou uma das suas vertentes 

principais, era “precisamente a ciência ou a arte de enquadrar, conduzir, conformar as massas 

 
2  Destaca-se que Salazar defendia a manutenção de um mundo rural tradicional, evitando o processo de 

industrialização e modernização do país e se opondo a qualquer tipo reforma fundiária.  



VI Simpósio de História do Maranhão Oitocentista / VI Simpósio Internacional de História Contemporânea: 200 

anos de regulamentação da imprensa no mundo luso-brasileiro. 

ISSN: 2236-9228 / 2357741-X 

293 

 

com o destino nacional que lhe era fixado pelas elites selecionadas e preparadas para tal” 

(ROSAS, 2012, p. 32).  

Depreende-se que o Estado Novo, sobreviveu até mesmo a morte de seu mentor, pois 

continuou sob vigência de seu sucessor Marcelo Caetano, que com a morte de Salazar usufruía 

de grandes expectativas por parte da sociedade portuguesa, tomando posse no dia 23 de 

setembro de 1968. Neste processo, quem decidiu sobre a substituição de Salazar foi o presidente 

da República, Américo Tomás, que por força do modelo governativo do Estado Novo, pela 

primeira vez em dez anos de presidência, era chamado a decidir sobre uma questão “da maior 

importância para o regime e que teria consequências profundas nos anos subsequentes: a 

substituição do presidente do Conselho, Oliveira Salazar” (CARVALHO, 2009, p. 25).  

Como um disfarce demagógico do Salazarismo, isto é, como uma tentativa de mascarar 

a continuidade do antigo regime Salazarista e seus ideais, para manipular seus apoiadores e 

conquistar facilmente o poder político, o Marcelismo defendia a ideia de que havia liberdades 

minoritárias e liberdades majoritárias, apresentando que o seu objetivo era de instaurar as 

liberdades majoritárias, pois acreditava que estas eram as mais importantes. As liberdades 

menores (liberdade de informação, designação do poder por sufrágio universal, livre formação 

de partidos, direito de reunião e associação, etc.), para Marcelo Caetano, conduziriam a 

desordem e subversão. 

A partir do momento em que Caetano assumiu, parte da sociedade portuguesa esperava 

que ocorressem mudanças, ansiando por uma época de aberturas, aparecendo pela primeira vez 

o termo “Primavera Política” ou “Primavera Marcelista” (SILVA, 2020, p. 25). Desta maneira, 

o Marcelismo assumiu em meio às mudanças e permanências em relação ao Salazarismo, com 

projetos de reformas que objetivavam a modernização do país, dentro daquilo que o regime e a 

Constituição lhes permitiam.  

Contudo, a Primavera Marcelista foi destituída pela Revolução dos Cravos de 1974. Só 

então, o regime ditatorial português foi derrubado por um novo golpe militar, levado a cabo 

pelas patentes intermediárias das Forças Armadas, envolvidas diretamente na guerra colonial, 

que vigorava desde 1961, em três regiões da África (Angola, Moçambique, Guiné-Bissau), 

marcando a transição para a Democracia, que ocasionou em uma forte represália contra a 

ditadura. 
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A Revolução dos Cravos e a transição política: um novo destino político se abriu para 

Portugal? 

Compreender e analisar a Revolução portuguesa dentro da perspectiva historiográfica 

perpassa, sobretudo, por entender como os conflitos sociais e políticos envolveram sujeitos 

(classes e suas frações) que mudaram o cenário vigente.  Diante disto, logo após o estopim da 

Revolução dos Cravos, os pilares políticos e jurídicos do regime estadonovista foram 

destruídos, a Assembleia Nacional e a Câmara Corporativa foram dissolvidas, ocorreu a 

demissão do presidente da República, e consequentemente o fim do seu governo. No que tange 

à Constituição, esta foi parcialmente revogada e suspensa.  

A tentativa de compreender a história contemporânea de Portugal, exige um certo 

esforço reflexivo acerca dos eventos que estavam desafiando os sujeitos sociais e políticos, que 

atuavam projetando um futuro que ainda era dado como incerto para o país.  O povo português, 

que suportou quase meio século a mais longa ditadura do continente europeu, aprendeu em 

meses aquilo que décadas de Salazarismo e Marcelismo não lhes tinham permitido sequer 

perceber: a dimensão de sua força. O certo é que a Revolução tinha tarefas pendentes, tais como: 

o fim da guerra colonial, a independência das colônias, a reforma agrária, a garantia de trabalho 

para todos da sociedade portuguesa, etc. Tarefas as quais não se resumiam apenas a derrubada 

da ditadura, se constituindo apenas num pré-requisito para a garantia dos direitos que a 

sociedade a tanto tempo buscava. 

Neste cenário, em 15 de maio, o general António de Spínola encarregou-se das funções 

de presidente da República. Os oficiais das Forças Armadas ocuparam quase a totalidade dos 

postos de autoridades políticas. Com a Revolução dos Cravos ressurgiram também os partidos 

políticos, alguns se reorganizaram, enquanto outros reivindicavam uma existência que ainda 

não estava totalmente garantida. Desta forma, é importante salientar que o poder instalado 

autoqualificava-se como provisório e ficou nas mãos do MFA e parcialmente de alguns partidos 

(PCP, PS e PPD)3, entretanto, era pertencente sobretudo aos comandos militares, nos quais as 

forças de esquerda e os oficiais mais radicais se tornaram rapidamente predominantes. 

Personalidades políticas da direita (ligadas ou não ao antigo regime estadonovista) foram 

inicialmente excluídas das decisões políticas em curso.  

Nota-se que todo este processo desencadeado pelo Movimento das Forças Armadas, 

levou as lutas pelo poder político do Estado a mobilizarem vários partidos, iniciando um embate 

de diferentes projetos que buscavam a hegemonia. Nesta conjuntura, temos o início das 

 
3 Partido Comunista Português, Partido Socialista, Partido Popular Democrático. 
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ocupações da região do Alentejo através da ação dos trabalhadores rurais na luta pela 

consolidação dos seus direitos e pela reforma agrária. 

 

Os embates políticos e a situação social de Portugal: a luta pelo poder e pela hegemonia 

Para a análise deste processo desencadeado em Portugal com a Revolução dos Cravos, 

parte-se dos pressupostos teóricos que destacam elementos que se referem ao papel do Estado 

e as suas instituições. Nesta acepção, fazemos uso dos contributos teóricos do filósofo italiano 

Antonio Gramsci, que se propôs a pensar o Estado e a atuação dos intelectuais na caracterização 

da função política exercida sob a sociedade.  

Nota-se que Gramsci, compreende o Estado não somente enquanto uma instituição 

simples e isolada, mas também como um mecanismo coercitivo, que pode atuar de diferentes 

maneiras para a organização de determinada sociedade. Desta forma, “o Estado é todo o 

conjunto das atividades práticas e teóricas através das quais a classe dirigente justifica e mantém 

o seu domínio” (GRAMSCI, 1977, p. 1765). 

O referido autor formulou a teoria do Estado Ampliado para uma melhor compreensão 

desta instância, que tem sua principal raiz na divisão da sociedade em classes e sua conservação, 

sendo a função deste garantir que os interesses comuns de uma classe dominante venham se 

sobressair e se impor sobre os interesses da sociedade. Desta forma, dentro da perspectiva deste 

teórico, alguns conceitos4 centrais nos ajudam a analisar o Estado português no período de 

transição política, dentre tais destacam-se os conceitos de Sociedade Civil e Sociedade Política, 

duas esferas que possuem diferenças e são concebidas por Gramsci, segundo Carlos Nelson 

Coutinho (1989) de forma autônoma, mas que juntas constituem o Estado em seu sentido amplo.  

Para o filósofo italiano, na Sociedade Civil ocorrem embates constantes de projetos que 

buscam tornar-se hegemônicos. Este processo pode ser observado, nesta perspectiva analítica, 

durante a transição política em Portugal, entre os anos de 1974-1976, nos embates políticos que 

ocorreram para a dominação do Estado, sobretudo, pós-golpe de 25 de abril, em que cada grupo 

político procurava ser predominante e eliminar seus concorrentes na luta pelo poder. Tendo 

como reflexo conflitos direto de teorias, ideologias e projetos que defendiam como a melhor 

forma de materialização do exercício do seu domínio, bem como, o de governar o Estado 

Restrito5.  

 
4 Os conceitos de Estado Ampliado, Sociedade Civil, Sociedade Política, Aparelhos Privados de Hegemonia, 

Intelectuais e Partidos também estão presentes na obra de Antonio Gramsci. 
5 De acordo com Carlos Nelson Coutinho (1989) o conceito “Restrito” de Estado - corresponde à “Sociedade 

Política”, que se refere ao aparato governamental formal do Estado, seja ele administrativo, legal ou coercitivo. 
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Para tanto, nota-se que em Portugal antes da propriedade da terra, o Estado estava como 

objeto central das lutas, afinal, a conquista deste e do seu aparelho civil e administrativo foi o 

ponto de partida do processo revolucionário desencadeado no país, que obteve como um de 

seus resultados centrais a reforma agrária do Alentejo, na qual os trabalhadores organizados em 

Cooperativas ou Unidades Coletivas de Produção (UCP) começaram a explorar por conta 

própria os latifúndios para produção agrícola, objetivando seus direitos e uma distribuição mais 

justa da posse da terra. 

Para Gramsci, há uma relação de equilíbrio nas Sociedades Ocidentais6 entre Sociedade 

Política e Sociedade Civil, além disso, a luta de classes tem como âmbito central os Aparelhos 

Privados de Hegemonia na medida em que busca a direção político-ideológica e a construção 

do consenso. Assim, o centro da luta de classes se dá, sobretudo, na “guerra de posição”, numa 

tentativa de galgar espaços no seio da Sociedade Civil. No caso de Portugal, com a crise de 

hegemonia do Estado, entende-se que houve o desenrolar de uma guerra de posição, na qual a 

ação dos sujeitos políticos coletivos (ou seja, os partidos políticos e o MFA) foi um importante 

meio para envolver as grandes massas na luta pela conquista de espaços e posições. Dito isto, 

para esta conquista da hegemonia, “a transformação da classe dominada em classe dirigente 

antes da tomada do poder é o elemento central da estratégia gramsciana de transição ao 

socialismo” (COUTINHO, 1989, p. 94). 

Neste processo, a grande propriedade e o poder econômico dos proprietários e de suas 

empresas capitalistas agrícolas transformaram-se em alvos da Revolução social em curso. 

Percebe-se, portanto, que a reforma agrária decorreu da Revolução política, posto que, a 

Revolução do Alentejo não foi uma revolta contra o Estado (como são recorrentes nas revoltas 

camponesas em diversos lugares), afinal, esta possuiu a proteção e legitimação do próprio 

Estado, tendo apoio dos seus principais agentes. 

A ruptura originada pelo processo desencadeado na ação militar de 25 de abril de 1974, 

mudou o perfil da crise social e política que se viveu em Portugal, sobretudo, durante o período 

final da Primavera Marcelista. Deste modo, ocorreu no país uma explosão de movimentos 

sociais e políticos, que segundo António Teodoro, “só foi possível devido ao conteúdo 

progressista do golpe de Estado militar” (TEODORO, 1999, p. 33). Ainda de acordo com 

António Teodoro (1999), as pesquisas históricas e sociológicas que têm como eixo a análise da 

Revolução de abril em Portugal, possuem consensos quanto a dois aspectos centrais: a formação 

 
6
 Cabe destacar que para Gramsci, a "ocidentalidade" de uma formação social não diz respeito a um fato 

propriamente geográfico, mas sobretudo a um fato histórico. 
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de um poderoso movimento popular e uma intensa luta para o controle político das estruturas 

do aparelho do Estado.  

Gramsci, emprega o conceito de política em sentido amplo, como prática que supera a 

manipulação da vida cotidiana, e em sentido restrito, quando utiliza o termo para observar que 

toda a esfera social é orientada pela política. Diante disto, com o início do processo de transição 

em Portugal, a política obtém ainda mais destaque e amplitude no cotidiano do país, uma vez 

que, o embate constante de classes sociais para a conquista da hegemonia, transforma a disputa 

pelo aumento da influência no Estado e na sociedade. Resultado disto, será a tentativa de 

ampliação da influência estatal sob a região do Alentejo, que neste processo, impulsionado 

pelas forças de mudanças, tomou frequentemente a iniciativa das transformações sociais, 

econômicas e políticas.  

 

Os (des)caminhos da reforma agrária no Alentejo 

Após a Revolução dos Cravos, se formou um cenário de intensas agitações políticas e 

mudanças, marcado por embates de diferentes projetos políticos, que ecoaram diretamente na 

região alentejana. Contudo, paradoxalmente, os primeiros a se mobilizarem foram os grandes 

proprietários agrícolas, que organizaram em maio de 1974, por meio da liderança dos 

empresários, a Associação Livre de Agricultores (ALA), constituindo-se em uma antecipada 

defesa em relação a uma eventual reforma agrária na zona do latifúndio. Por conseguinte, “cerca 

de um mês depois, em junho, surgiram as Ligas de Pequenos e Médios Agricultores, procurando 

enquadrar e dar resposta aos anseios das classes intermédias do mundo rural do país” 

(VARELA; PIÇARRA, 2016, p. 1191). 

Para tanto, a Revolução portuguesa mudou radicalmente o rumo da vida social, tanto 

dos grupos das elites, muitos dos quais se viram despojados dos seus bens e meios de 

subsistência, como das classes tradicionalmente menos privilegiadas, que assumiram em muitos 

casos a liderança das instituições emergentes, como os sindicatos e as novas unidades de 

produção, constituídas a partir dos bens Nacionalizados e Expropriados (ALMEIDA, 2006, p. 

139). Desta forma, após esta inversão de poder, membros das classes menos privilegiadas 

tomaram conta dos principais cargos de poder local, revertendo a condição de sabotagem 

econômica7 em que se encontravam.  

 
7 Este termo é usado por muitos autores que falam sobre a reforma agraria no Alentejo para se referir as ações 

astuciosas dos latifundiários para prejudicar os trabalhadores rurais, deste modo, Soeiro (2013, p. 171) nos 

apresenta as expressões destas sabotagens: recusa em fazer os trabalhos agrícolas nas datas próprias; destruição 

ostensiva da produção agrícola e pecuária; redução intencional das adubações; realização simulada de culturas; 

realização intencional de culturas impróprias para determinados terrenos (trigo em zonas de aveia e aveia em zonas 
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Destaca-se que os trabalhadores rurais mobilizaram-se em defesa da Revolução, 

efetuando ações contra a propriedade privada e a liberdade empresarial. Diante disto, baseado 

no que nos aponta Carlos Nelson Coutinho (1989) quanto aos pensamentos de Gramsci, para 

este teórico a desagregação de uma classe dominante depende diretamente da capacidade da 

classe dominada de fazer política. Logo, em Portugal, os trabalhadores rurais alentejanos terão 

um importante papel na luta pela hegemonia e na descentralização do poder dos grandes 

proprietários de terras.  

A região que aqui discutimos inclui o Alentejo e uma parte do Ribatejo. Desde 1976 

que esta passou a ser designada de ZIRA (Zona de Intervenção da Reforma Agrária), concebida 

através do Decreto-Lei n.º 236-B/76. A ZIRA abrangeu a totalidade dos quatro distritos 

alentejanos: Beja, Évora, Portalegre e Setúbal8, assim como, vários concelhos dos distritos de 

Lisboa9, Santarém10 e Castelo Branco11, além de freguesias do distrito de Faro12. Todavia, por 

sua relevância histórica, é comum encontrar referências à ZIRA, como se apenas do Alentejo 

se tratasse. 

Alguns autores do campo historiográfico e das ciências sociais se propuseram a analisar 

os reflexos políticos, econômicos e sociais do golpe de 25 de abril no Alentejo. Nota-se que as 

suas contribuições romperam com as análises que se centraram em refletir sobre os reflexos da 

Revolução dos Cravos, somente no eixo urbano do país. Dito isto, para António Murteira 

(2004), a grande originalidade da reforma agrária “está associada ao fato desta ter comportado 

protagonistas, objetivos e resultados novos que a diferenciou de todas as outras mudanças na 

posse e uso da terra, ocorridas nos nove séculos de história do país” (MURTEIRA, 2004, p. 

17). Em concordância com esta análise, José Soeiro (2013), nos apresenta a reforma agrária 

como a “mais progressista e audaciosa transformação ocorrida nos campos do Alentejo e de 

Portugal no decorrer de sua longa trajetória histórica” (SOEIRO, 2013, p.17). 

António Barreto (2017), nos mostra um olhar bem detalhado e factual de um sociólogo 

que centra sua reflexão no processo desencadeado nos campos do sul do país, evidenciando 

 
de trigo); realização de culturas pobres em zonas ricas; recusa em dar emprego aos milhares de desempregados; 

recusa em cumprir contratos coletivos de trabalho e em pagar salários por trabalhos já realizados; pagamentos dos 

salários aos trabalhadores impedindo, ao mesmo tempo, a realização de trabalhos agrícolas; lançamento no 

desemprego de muitos milhares de trabalhadores; arranque de milhares de árvores de fruto; recusa em arrendar 

terras mesmo daquelas arrendadas em anos anteriores. 
8 Mais especificamente os concelhos do Sul do distrito de Setúbal. 
9 Os concelhos de Vila Franca de Xira e Azambuja do distrito de Lisboa. 
10 Mais especificamente onze concelhos do distrito de Santarém. 
11 Os concelhos de Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão do distrito de Castelo Branco. 
12

 Mais especificamente treze freguesias do distrito de Faro. 
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como o Partido Comunista Português possuiu uma importante atuação na região. Desta forma, 

uma das teses da sua obra “Anatomia de uma Revolução- A reforma agrária em Portugal (1974-

1976)” é a de que a Revolução alentejana “é um fruto da Revolução de abril e o território 

alentejano aproximou-se do estatuto de um Estado dentro do Estado” (BARRETO, 2017, p. 

13).  

Percebe-se que José Soeiro (2013) renova a perspectiva dos trabalhadores rurais. Deste 

modo, embora interprete, assim como António Barreto (2017), o comunismo como a expressão 

da esperança destes trabalhadores rurais, para esse autor, ainda que influenciados pelo PCP, os 

trabalhadores dos campos do sul de Portugal, é que decidiam o percurso a ser seguido. Logo, 

“a Revolução no Alentejo, importante componente da Revolução de abril, foi obra coletiva. Foi 

consequência de uma consciência de classe, social e política adquirida no viver sofrido de 

gerações” (SOEIRO, 2013, p. 20). Com isto, para este autor, a Revolução alentejana possuiu 

objetivos, organização e a força de um povo que estava indignado com cenário vigente. 

Será através da I Conferência de Trabalhadores Agrícolas que o PCP irá assumir a luta 

pela reforma agrária e de ocupações de terras. Diante disto, partindo da perspectiva gramsciana 

em que os partidos políticos se apresentam como um importante instrumento para a conquista 

da hegemonia na luta travada no seio da Sociedade Civil, percebe-se que este partido será um 

importante meio para a direção dos trabalhadores rurais na busca da consolidação destes como 

classe dirigente. Portanto, observa-se que a reforma agrária foi obra dos trabalhadores agrícolas, 

sendo resultado das suas forças organizadas nos sindicatos que após o 25 de Abril foram 

formados. Durante tal processo, estes foram apoiados pelo Partido Comunista Português, que 

lançou a ordem “A terra a quem trabalha”. Nesta acepção, fazendo uso das palavras de António 

Murteira (2004), a reforma agrária propôs-se responder à satisfação de dois direitos 

fundamentais de todo ser humano e de todos os povos, “o direito à liberdade e ao pão” 

(MURTEIRA, 2004, p. 18). Logo, a questão central que gerou o quadro conflituoso no Alentejo, 

foi a que se referia a solução do desemprego dos trabalhadores agrícolas.  

 

A transição política em Portugal e a reforma agrária à luz da imprensa portuguesa: os 

jornais Diário do Alentejo e Combate 

Um conceito gramsciano bastante significativo nesta pesquisa é o de Aparelhos 

Privados de Hegemonia, que quando estabelecidos na Sociedade Civil na arbitragem de um 

projeto hegemônico ou contra-hegemônico, é um dos pontos centrais para o entendimento dos 

métodos de nacionalização do projeto que se estendeu de 1974-1976 (formulado pós-revolução 
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de 25 de abril) que visava o fim do latifúndio e a reforma agrária em Portugal, cujo propósito 

era consolidar a posse da terra aos trabalhadores rurais. 

É nos Aparelhos Privados de Hegemonia que o Estado é assimilado através da luta de 

classes, atuando como instrumento de dominação. Nestas circunstâncias, destacam-se as 

funções exercidas pela imprensa, um dos mais importantes Aparelhos Privados de Hegemonia, 

ainda na concepção gramsciana, responsável pela nacionalização do projeto de uma 

determinada fração de classe sobre a sociedade em geral. Dito isto, a imprensa, aqui entendida 

como formadora da vontade coletiva, e sendo um organismo importante para a construção do 

consenso em torno de uma fração de classe, mostra a relevância que esse mecanismo apresenta. 

À vista disso, esta é a fonte que nos propomos analisar neste trabalho, posto que, percebe-se 

que ela foi um importante meio de disputas de ideias, direção moral e intelectual, atuando como 

formadora da opinião pública durante o processo de transição política em Portugal. 

Os jornais são fontes que estão vinculadas apenas a algumas classes sociais, portanto, o 

historiador deve estar atento que na construção do fato jornalístico, não apenas os elementos 

objetivos e subjetivos de quem produz estão presentes, mas, também, os interesses do próprio 

jornal.  Logo, a escolha do jornal Diário do Alentejo como uma das fontes desta pesquisa se 

deu porque este foi um jornal que apresentou os interesses regionais e as notícias centrais da 

região da ZIRA, assim como, de todo o país, sobretudo, as que se referiam às questões 

econômicas, sociais e políticas durante o processo de transição em Portugal. Este jornal formou-

se em 1 de junho de 1932, no distrito de Beja, em Portugal.  

O outro jornal que propomos analisar nesta pesquisa é denominado de Combate que no 

cenário de intensas mudanças com a transição política em Portugal, passou a ser publicado, 

buscando dar voz a classe trabalhadora e as suas lutas. Sendo uma experiência gerada no 

movimento clandestino antifascista, o Combate foi inseparável do movimento anticapitalista 

português, entre os anos de 1974 e 1978. Logo, este jornal foi lançado em 21 de junho de 1974, 

publicando o seu manifesto inaugural.  

No que tange ao processo de análise das notícias do jornal Diário do Alentejo, dividiu-

se em dois eixos: o primeiro, refere-se às notícias antes da Revolução dos Cravos e o segundo, 

assinala as notícias pós-Revolução. No que se refere a questão agrária no período pré-

Revolução dos Cravos, observa-se que suas notícias e colunas destinavam-se a comentar a 

respeito do Alentejo e das suas terras a partir de uma ótica mais técnica, como em suas colunas 

da Semana Agrícola, que discutiam os problemas da agricultura alentejana em seus diversos 
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aspectos técnicos (como por exemplo as técnicas de colheita), não retratando os problemas 

enfrentados pela classe dos trabalhadores rurais. 

Depois do estopim da Revolução dos Cravos, e consequentemente, a liberdade de 

expressão da imprensa, nota-se que o jornal Diário do Alentejo, adota outra postura, 

apresentando recorrentemente as problemáticas enfrentadas no campo.  Dito isto, a notícia que  

teve por título Movimento da esquerda socialista- propõe urgente dinamização dos sindicatos, 

mostra-nos a busca pela melhoria da vida dos trabalhadores após a Revolução dos Cravos ao 

propor a unidade de esforços para lutar contra a subida do custo de vida, as lutas pela conquista 

de um salário mínimo nacional que permita aos trabalhadores começar a viver e deixar de 

sobreviver, contra as grandes diferenças de salários entre os trabalhadores, pela conquista de 

melhores horários de trabalho, pela reorganização da ação sindical, etc. 

Observa-se que no mês de junho de 1974, aumentaram as interferências do Partido 

Socialista e do Partido Comunista Português sobre a região alentejana, visto que ambos estavam 

na luta pela hegemonia sob o aparelho estatal. Esta questão refletiu nas temáticas das notícias 

e colunas do jornal Diário do Alentejo, que apresentavam e notificavam os comícios feitos por 

estes partidos na região, na busca por angariar apoios dos trabalhadores rurais, apresentando-se 

como organismos políticos que defenderiam suas causas dentro do Estado. Nesta acepção, no 

jornal publicado no dia 1 de junho, noticia-se:  

O Partido Comunista Português inicia neste fim de semana uma série de 

comícios no distrito de Beja, Pias e Aljustrel. Na sede do PCP, em Beja, 

continuam a realizar-se reuniões de classe para debate dos mais instantes 

problemas que afetam o proletariado português (DIÁRIO DO ALENTEJO, 

01/06/197, p. 1). 

Percebe-se o quanto era importante a organização sindical desses trabalhadores rurais, 

afinal, os sindicatos denunciaram constantemente as sabotagens econômicas dos grandes 

proprietários, incentivaram a luta pelo pleno emprego e demais direitos trabalhistas. Quanto à 

essas sabotagens econômicas, nota-se que foi recorrente nas notícias do Diário do Alentejo a 

denúncia destas ações. Desta forma, a notícia Évora: trabalhadores rurais denunciam atos de 

sabotagem econômica de grandes agrários apresenta alguns exemplos destas ações feitas pelos 

latifundiários para prejudicar os trabalhadores rurais:  

A comissão pró-sindical dos trabalhadores agrícolas do distrito de Évora 

apresentou ao ministro do trabalho e ao secretário de Estado da agricultura 

uma exposição na qual se considera a estar a existir uma sabotagem 

econômica por parte dos agrários alentejanos, atendendo a graves fatos 

ultimamente ocorridos como: despedimentos do setor da agricultura que 

atingem já a casa dos milhares; resistência do patronato a cumprir as 

convenções de trabalho acordadas; abandono das culturas; ameaça de 
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incêndio às próprias searas; e boicote à tiragem da cortiça (DIÁRIO DO 

ALENTEJO, 26/08/1974, p. 5). 

Durante a análise do jornal português Combate, entre o período proposto (1974-1976), 

percebeu-se a sua busca por novos significados às causas trabalhistas e incentivo à luta pela 

reforma agrária no campo, tendo os trabalhadores como eixo central de sua causa e idealizando 

a trajetória que estes deveriam traçar na luta pelos seus direitos fundamentais. Desta forma, uma 

das prerrogativas apresentadas pelo Combate foi tratar a luta dos explorados do campo como 

um dos eixos fundamentais na luta das massas trabalhadoras. Diante desta colocação, observa-

se que para este jornal, a união dos trabalhadores (tanto da zona rural, quanto da zona urbana 

de Portugal) seria um meio pelo qual ocorreria a tomada de poder, e consequentemente, tornaria 

o projeto desta classe hegemônico: 

É absolutamente necessário unir a luta dos trabalhadores das cidades com a 

luta dos explorados do campo [...]. É através de uma ligação estreita com as 

lutas camponesas e de desenvolvimento dessas ligações para todos os pontos 

do país que se poderão estabelecer os pontos de demarcação essenciais 

relativamente à questão agrária (COMBATE, 21/06/1974, p. 5). 

Quanto às análises políticas do quadro vigente no país, o Combate foi um crítico do 

MFA, dos partidos e das instituições de esquerda que estavam à frente do processo 

revolucionário. Assim, enquanto impressos e organizações da esquerda proclamavam o MFA, 

o grande libertador do povo português, “este jornal lhe dirigia uma crítica radical. Para ele, a 

ação do MFA quanto as massas populares era a de utilizá-las para seus fins determinados” 

(ABADIA, 2010, p. 68). Portanto, o Combate defendia uma postura antimilitarista, visto que 

interpretava que a condução do processo revolucionário em curso no país não deveria ser guiado 

por uma estrutura militarizada, pois para este jornal “a permanência desta estrutura o que fazia 

era agir na defesa de novas formas de gestão do capital” (ABADIA, 2010, p. 69). Logo, para o 

Combate o militarismo “reproduz em si, sem qualquer tipo de ordenamentos, as relações de 

dominação social; e é um suporte da reprodução destas no conjunto da vida da sociedade” 

(COMBATE, 20/12/1974, p. 4). 

Na notícia intitulada Greve no Montoito13 - a luta dos trabalhadores rurais alentejanos, 

o jornal Combate mostra o quanto estes trabalhadores estavam unidos em busca de uma causa 

de interesse de todos, a saber: melhores salários. Deste modo: 

Os trabalhadores rurais de Montoito (cerca de 200) na região de Évora, 

decidiram em fins de maio exigir do patronato um aumento dos seus 

miseráveis salários. Deliberaram coletivamente reivindicar 2000 por cada 

hora de trabalho igual para todos os trabalhadores do sexo masculino 

(COMBATE, 3 a 13/07/1974, p. 2). 

 
13 Freguesia portuguesa do município de Redondo, no Alentejo. 
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Nesta conjuntura, o jornal aponta que a decisão dos grandes proprietários de terras foi a 

de tentar dividir a classe dos trabalhadores rurais do Montoito, ao dizer que: “ao fim deste 

tempo, os agrários numa tentativa de divisão dos trabalhadores concederam aumento aos 

tratoristas (que são uma minoria) e negaram qualquer aumento aos trabalhadores de braço” 

(COMBATE, 3 a 13/07/1974, p. 2). Todavia, a notícia ressalta que os tratoristas continuaram 

ao lado dos demais trabalhadores e não aceitaram o aumento salarial proposto.  

Com a busca de melhorias por parte da classe dos trabalhadores rurais, dentre as quais 

destacam-se a luta pelo aumento dos salários e pelo pleno emprego, ocorreram por parte dos 

latifundiários o descumprimento dos contratos coletivos de trabalho, um dos fatores que 

compuseram as chamadas sabotagens econômicas. Desta forma, com os diversos problemas 

ocasionados pelo sistema agrícola latifundiário, a reforma agrária teve no desemprego o seu 

estímulo central. Consequentemente, nota-se que nas zonas de maior proletarização agrícola e 

com maior índice de desemprego, gerou-se o processo de ocupações coletivas das terras, que 

teve seu pontapé inicial em novembro de 1974. Por conseguinte, conforme as análises feitas, 

nota-se que o jornal Combate buscou incentivar a luta dos trabalhadores contra o capitalismo. 

Deste modo, na notícia do dia 31 de janeiro de 1975, este aponta a luta contra os despedimentos, 

destacando:  

O que a classe operária e todos os trabalhadores explorados têm consciência, 

é de que o desemprego não deverá ser assunto de cada empresa, e que só com 

a união de todos os explorados se poderá responder firmemente às manobras 

do capitalismo (COMBATE, 31/01/1975). 

Observa-se que para o Combate a atuação do Estado se deu devido ao processo de 

atuação dos trabalhadores rurais no Alentejo. Logo, este jornal apresentou que “foi a reforma 

agrária, e não o 25 de abril, que marcou um corte efetivo no domínio da produção agrícola 

(COMBATE, 1978, p.39). Diante disto, a reforma agrária resultaria de “um surto de luta tão 

radical, tão profundo e maciço, que além de critérios de gestão capitalista impostos pela pressão 

de mercado, continuavam a afirmar-se critérios comunitários e igualitários” (COMBATE, 

1978, p. 14). 

Com base nas notícias analisadas, observa-se que estes jornais buscaram apresentar as 

questões vivenciadas no Alentejo pelos trabalhadores rurais. Incentivando nas suas lutas pelos 

seus direitos fundamentais, assim, nota-se que ambos adotaram uma abordagem expositiva 

sobre os principais acontecimentos que marcaram o processo da transição política em Portugal. 
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Considerações Finais 

Portugal viveu um longo e doloroso período sob vigência do Estado Novo. Contudo, 

com o fim do regime após a Revolução de 25 de abril, foi aberto um processo reivindicatório 

dos trabalhadores rurais alentejanos na busca da ocupação de terras e pelo fim da exploração 

trabalhista. Nota-se que sem esta atuação ativa do povo, e caso ocorresse sua indiferença a este 

fato histórico, provavelmente, se teria a manutenção do Estado Novo no poder. Contudo, o 

apoio popular deu a Revolução dos Cravos, uma larga dinâmica social, cultural e política. 

Com a implementação do Programa do MFA este organismo ficou responsável pelo 

regime político, econômico e social do país, durante o período de vigência dos Governos 

provisórios. Logo, durante este processo de transição política foi dada a base para à reforma 

agrária nos campos do sul de Portugal, objetivando a dinamização da agricultura e a reforma 

gradual da estrutura agrária. Diante disto, entende-se que o Estado português após a Revolução 

dos Cravos, foi um importante meio de exercício de poder e um instrumento de ação que esteve 

no cerne das lutas. Logo, as forças políticas e as forças sociais agiram através dos recursos que 

este forneceu, tais como: a legalidade, a força e os meios materiais, que proporcionaram as 

iniciativas de mudanças das estruturas sociais e econômicas. Diante de tal questão, antes da 

propriedade, o Estado que esteve como objeto central das lutas. Assim, foi o Estado que 

proporcionou iniciativas que levassem a transformação da sociedade portuguesa, dentre estas 

temos a transferência da grande propriedade. 

 Quanto aos jornais que foram fontes desta pesquisa nota-se que possuíam ideologias 

distintas quanto ao processo de conquista da reforma agrária, visto que para o jornal Diário do 

Alentejo o MFA e os partidos seriam importantes agentes para a consolidação dos objetivos dos 

trabalhadores, já para o jornal Combate esta conquista só ocorreria por meio da autogestão da 

luta dos trabalhadores, ou seja, sem a influência de nenhum dos partidos e nem do MFA. 

Portanto, nas notícias analisadas do Combate, o que podemos perceber é que este jornal foi 

importante para dar voz as causas trabalhistas, ponto em comum com o jornal Diário do 

Alentejo. Observa-se, que ambos estavam ideologicamente em prol da concretização de tornar 

hegemônico o projeto dos trabalhadores rurais, porém, defendiam diferentes perspectivas 

quanto ao processo de condução e consolidação deste projeto.  
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DIFUSORES DAS “LUZES”: a circulação dos impressos liberais 

moderados entre Minas Gerais e a corte (1827-1832) 
Raphael Guilherme Santorio Silva1 

 

Introdução 

O presente artigo tem como objetivo a investigação da rede de sociabilidades constituída 

por redatores, comerciantes e políticos em torno da imprensa liberal moderada entre 1827 e 

1832. O foco de analise são os periódicos: Aurora Fluminense, Astréa, Universal e Astro de 

Minas. A hipótese é a de que os vínculos constituídos por estes agentes são importantes para a 

compreensão da circulação da imprensa entre esses espaços geográficos. Os comerciantes são 

compreendidos aqui enquanto responsáveis pela distribuição das publicações impressas, que, a 

partir de seus contatos, constituídos por meio de atividades comerciais, impulsionavam a 

circulação dos referidos jornais. 

Ao longo da leitura dos periódicos moderados, é possível perceber um grande número 

de correspondências, com fragmentos de periódicos de localidades de norte a sul, que 

recompilam notícias das mais variadas, oriundas de diferentes espaços geográficas. As trocas 

de correspondências dos periódicos moderados entre Minas Gerais e Rio de Janeiro são as que 

mais chamam atenção em um primeiro momento, pela quantidade e pela assiduidade com que 

aparecem. A partir disso, buscou-se identificar os locais de venda e coleta de assinaturas, 

apresentados nos cabeçalhos das folhas, com objetivo de apurar as relações em comum entre 

estes periódicos. 

Esses impressos são compreendidos por suas potencialidades enquanto fonte e objeto 

de pesquisa, que possibilitam a análise da ação dos diversos atores envolvidos nas fases do 

circuito das comunicações, bem como as estratégias estipuladas pelos mesmos para 

concretização de seus interesses nessas circulações (DARNTON, 2010). São ainda 

compreendidos por nos enquanto produtos culturais produtos culturais, que possibilitam a 

integração de territórios ao diminuir barreiras causadas pelos distanciamentos geográficos e 

tecnológicos em uma sociedade pré-industrial (ANDERSON, 2008), tal qual o Brasil do século 

XIX. Este artigo é fruto do amadurecimento de algumas reflexões de pesquisa que vêm sendo 

desenvolvidas ao longo do mestrado e que foram discutidas, de forma incipiente, anteriormente 

(SANTORIO, 2020).  

 
1 Mestrando em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) financiado pela CAPES e vinculado 

ao Núcleo de Estudos em História Social da Política (NEHSP) da mesma instituição. E-mail: 

raphaelgss7@gmail.com 
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A imprensa moderada na Corte e em Minas Gerais 

Durante o período que abrange o Primeiro Reinado e o fim do período regencial, novos 

atores buscaram espaço na cena política da Corte, movimento este que se iniciou, sobretudo, a 

partir da primeira legislatura (1826). O momento era de significativas transformações na vida 

pública, ocasionado pela saída de um processo de independência política, no qual o projeto de 

governo monárquico representativo, confirmado pela outorga da Constituição de 1824, saiu 

como vencedor depois de um longo período de negociações. A imprensa passava a adquirir um 

papel importante enquanto espaço de discussão e como palco de recorrentes embates políticos. 

Os impressos cada vez mais se difundiam pelas pelo território do Império e se faziam “presentes 

no cotidiano das pessoas em locais diversos, por vezes ligados por estradas precárias, 

modificando as relações que os sujeitos estabeleciam com os poderes instituídos” (MOREIRA, 

2011, p. 15).  

O grupo liberal moderado é um dos exemplos dessa renovação de ambiente, com uma 

atuação de destaque na imprensa do período, tanto no Rio de Janeiro quanto em outras 

províncias do recém fundado Estado Imperial brasileiro, como, por exemplo, nas províncias de 

Minas Gerais e São Paulo. Essa imprensa é compreendida pelos agentes enquanto ferramenta 

de ação e ascensão política. A atuação dos moderados ocorreu entre 1826 e 1836 – marcos, 

respectivamente, do início da estruturação e do fim do grupo –, período durante o qual ganhou 

proeminência no cenário político da Corte. Em um período marcado pela publicação de 

periódicos de vida efêmera – na qual, na maioria dos casos, as folhas não passavam de algumas 

edições –, uma característica fundamental do grupo foi a sua duração de suas publicações, que 

se mantinha por circulando por bastante tempo e com maior assiduidade entre uma publicação 

e outra. Uma explicação provável para isso seria a identificação “de uma fatia maior da opinião 

pública aos moderados e ao governo regencial que estes sustentavam, apoio que se manifestaria 

em uma procura mais ampla, constante e duradoura por esses jornais” (BASILE, 2004, p. 24). 

Outro fator para qual o autor nos chama atenção, é para o grau de organização dos moderados, 

que estaria expresso na própria composição sócio-profissional. 

A circulação dos impressos funciona de forma a romper com as barreiras geográficas e 

tecnológicas presentes nesta sociedade, a partir do momento que a circulação de um periódico 

de Minas na Corte, e vice-versa, nos fornece uma noção de simultaneidade cronológica de sua 

produção, apresentando tempos cronológicos que coincidem (ANDERSON, 2008, p. 56). Ao 

mesmo tempo, as correspondências presentes de um jornal de outra província em uma folha de 

província distinta, fornecem notícias de um espaço diferente de experiência, que o 
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distanciamento geográfico fez com que passasse despercebido. O jornal se apresenta, então, 

como uma alternativa para dinamizar as relações entre as províncias. Com isso se compreende 

o impresso como um meio eficaz de integração territorial, como um mobilizador das ações 

desses redatores, comerciantes e leitores, a partir do momento em que se constitui “plena 

confiança na atividade constante, anônima e simultânea” (ANDERSON, 2008, p. 57) de 

populações que constituem espaços geográficos distintos. 

Os principais periódicos moderados publicados no Rio de Janeiro foram a Aurora 

Fluminense e a Astréa, que se destacavam perante outras folhas do grupo. Já na província de 

Minas Gerais destacam-se dois periódicos de grande circulação durante o período que cobre o 

Primeiro Reinado e a metade da Regência, são eles: O Universal e o Astro de Minas. Faremos 

a seguir uma análise das folhas destacadas anteriormente. Todos os periódicos, objeto de análise 

desta pesquisa, foram consultados através da Hemeroteca Digital no site da Biblioteca 

Nacional2. 

A Aurora Fluminense foi o jornal de maior proeminência do grupo, com sua primeira 

edição publicada em 21 de dezembro de 1827. Essa publicação ditou a linha de atuação dos 

moderados do fim do Primeiro Reinado até meados do período regencial.  Seus números foram 

publicados com frequência assídua de três vezes por semana até 30 de dezembro de 1835, ano 

em que cessou sua publicação3, totalizando, assim, a expressiva marca de mil, cento e trinta e 

seis edições. A folha passou por quatro tipografias ao longo de seus oito anos de trajetória, são 

elas: Tipografia do Diário, Gueffier e Cª, a de R. Ogier e a Americana de I. P. da Costa. Os 

exemplares eram vendidos na loja de livros de João Baptista dos Santos, na rua da Cadeia, e no 

estabelecimento livreiro de Evaristo Ferreira da Veiga e Cª (redator da folha), na rua dos 

Pescadores. O periódico foi redigido, inicialmente por José Apolinário de Morais, Francisco 

Valderato e pelo médico José Francisco Sigaud. Mais tarde, naquele mesmo ano, Evaristo 

Ferreira da Veiga, figura que ganharia destaque entre os liberais moderados, juntou-se aos três 

redatores, assumiu o posto de principal redator e, mais tarde, passou a ser o único. Permaneceu 

a frente da Aurora Fluminense até o seu último número publicado em 1835 (BASILE, 2004, p. 

24-27). Participou, também da redação d’ O Homem e a América a partir de 1831, periódico 

vinculado à Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional do Rio de Janeiro 

(SODRÉ, 1966, p. 123). 

 
2 Disponível em: https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/. 
3 Entre 1838 e 1839 circulou um periódico na Corte que se utilizava do mesmo nome, contudo o mesmo não tem 

nenhuma relação com o grupo moderado, a essa altura já extinto, nem com o redator da folha que circulou entre 

1827-1835, pois o mesmo havia morrido. 

https://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/
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Outra publicação de grande circulação do grupo liberal moderado na cidade do Rio de 

Janeiro foi o periódico Astréa, que iniciou sua atuação na imprensa em 7 de junho de 1826. 

Com quatro páginas por número, as edições da folha eram publicadas assiduamente todas as 

terças, quintas e sábados. Foram oitocentas e sessenta e duas edições publicadas até 18 de 

agosto de 1832, ano em que a folha interrompeu sua atuação. Os redatores e fundadores d’ 

Astréa eram Antônio José do Amaral, José Joaquim Vieira Souto e João Clemente Vieira Souto 

(BASILE, 2004, p. 28; BARROS e MOREL, 2003, p. 78). Ao longo de sua trajetória o jornal 

passou por três estabelecimentos tipográficos: Tipografia Mercantil, Tipografia do Diário e, por 

fim, a Tipografia d’ Astréa. O jornal era vendido inicialmente na loja de João Baptista dos 

Santos, localizada no nº 65 da rua da Cadeia, que também era o responsável pelo recolhimento 

das assinaturas mensais. Os números avulsos eram vendidos nas lojas de João Pedro da Veiga 

- irmão do futuro redator d’ Aurora Fluminense -, localizada na rua da Quitanda, no 

estabelecimento de João Baptista Bompard, na rua dos Pescadores, além do já citado 

estabelecimento de João Baptista dos Santos. Em 1828 a publicação passou a ser vendida 

também no estabelecimento livreiro de Evaristo Ferreira da Veiga, agora jornalista, no mesmo 

estabelecimento da rua dos Pescadores, o que fornece indício de proximidade entre os redatores. 

Foi também a partir desse ano que a folha adotou como epígrafe o Artigo 179 da Constituição 

do Império: “Todos podem comunicar os seus pensamentos por palavras, escritos, e publicá-

los pela imprensa, sem dependência de censura, contanto que hajam de responder pelos abusos, 

que cometerem no exercício deste Direito, nos casos e pela forma que a Lei determinar”. Essa 

epígrafe passaria a ser usada nos anos seguintes também pelos periódicos Universal e Astro de 

Minas, o que demarcava a posição dos liberais moderados enquanto defensores da liberdade de 

imprensa e contra os periódicos vinculados aos interesses do imperador. É também um indício 

da rede de sociabilidade constituída pelos jornais moderados da Corte e de Minas Gerais.   

A tipografia do redator d’ Astréa e o estabelecimento livreiro de Evaristo Ferreira da 

Veiga são exemplos dos espaços de sociabilidade surgidos por meio do reconhecimento que 

esses atores adquiriam através da palavra impressa. Os leitores eram convidados a comparecer 

nesses espaços. Lá se realizavam as assinaturas dos periódicos, venda de números avulsos – 

tanto das folhas dos donos do estabelecimento quanto de outros impressos jornalísticos –, e 

também a possibilidade de diálogos abertos com os redatores das publicações. Conforme 

argumenta Marco Morel e Marina de Barros “[...] a tipografia e a redação converteram-se em 

ponto de comércio, no sentido mais amplo da palavra, configurando uma mescla de espaços 
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públicos e privados, em que se fazia contatos diretos dos produtores com os receptores da 

imprensa” (2003, p. 78-79). 

O desenvolvimento da imprensa no pós-Independência foi um movimento que se 

estendeu para além da Cidade Imperial. Reverberava por outras províncias do Império e criava 

laços entre redatores, editores, vendedores e leitores. Conexões entre os que exerciam a 

atividade tipográfica, seus comercializadores, seu público leitor. É o caso da província de Minas 

Gerais, mais especificamente nos espaços urbanos de Ouro Preto (sede administrativa da 

província) e São João del-Rei, que estabelece também seus atores na cena impressa (LUCA e 

MARTINS, 2008, p. 58). 

Em 18 de julho de 1825 era fundado em Minas Gerais o periódico O Universal, folha 

que perdurou até 30 de maio de 1842. O título totalizou, ao todo, a expressiva marca de dois 

mil quinhentos e sessenta e sete números publicados ao longo de seus 17 anos de trajetória na 

imprensa. Não se sabe ao certo quem esteve por trás da fundação da folha. A fundação do 

periódico é erroneamente atribuída a Bernardo Pereira Vasconcellos. Em 1825, Vasconcellos 

travou um embate na imprensa, defendendo-se das críticas feitas por Manoel Jacinto Nogueira 

da Gama (publicadas em correspondência pelo Diário Fluminense) contra o Conselho Geral da 

Província de Minas Gerais, onde cita especificamente o então desembargador Vasconcellos. 

Bernardo se defendia das acusações por meio d’ O Universal, que lhe cedera espaço naquele 

momento, sendo, talvez, o motivo para a atribuição errônea do mesmo como seu fundador e 

redator da folha ouro-pretana. O que sabemos é que um de seus redatores, a partir de 1827, era 

Manoel Soares do Couto, àquela altura com vinte e três anos de idade, quando, provavelmente, 

seu pai Nicolau Soares do Couto arrendou a Oficina Patrícia Barboza e Cª (tipografia que 

publicava O Universal desde seu início) de Manoel José Barboza. Seria a partir daí que o jornal 

passaria a se alinhar às ideias políticas do grupo liberal moderado, por influência de seus 

redatores (RODARTE, 2011, p. 290-294). Da redação d’ O Universal ocupava-se, também, 

além de Manoel Soares do Couto, José Pedro Dias de Carvalho (BLAKE, 1970, v. V, p. 116-

117) e Bernardo Pereira Vasconcellos (BLAKE, 1970, v. I, p. 415-416), esse último 

colaborando diretamente do Rio de Janeiro – onde o mesmo alcançaria grande proeminência 

como um dos mais importantes membros do grupo liberal moderado, tendo atuado como 

deputado eleito por Minas Gerais por várias legislaturas.  

Os números do jornal O Universal eram impressos pela tipografia Oficina Patrícia de 

Barboza e Cª, tendo, posteriormente (por volta de 1829), sido rebatizada como Oficina Patrícia 

do Universal. É provável que tenha sido por volta desse ano que a tipografia tenha sido 
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adquirida pelos Soares do Couto. O jornal conectava-se com várias comarcas da província de 

Minas Gerais. O recolhimento de correspondências e a comercialização da folha eram feitas 

nos estabelecimentos de: Custodio Amâncio de Magalhães (em Sabará), José Ferreira Carneiro 

(na Villa do Príncipe) e do redator do Astro de Minas, do qual falaremos a seguir, Baptista 

Caetano de Almeida (São João del-Rei). 

No dia 20 de novembro de 1827 era fundado na cidade de São João del-Rei outro 

importante periódico em Minas Gerais, com papel de destaque entre os liberais moderados, 

tanto na província quanto fora dela. Seu fundador era Baptista Caetano de Almeida, que redigia 

a folha junto com Francisco Assis Brasiel. Ao todo foram mil setecentos e sessenta e nove 

edições (publicadas as terças, quintas e sábados) e que saiam, ao longo de toda a trajetória da 

folha, pela Tipografia do Astro de Minas. As edições eram vendidas nas cidades do Rio de 

Janeiro e de Ouro Preto. Na Corte, inicialmente, João Pedro da Veiga (João Pedro da Veiga e 

Cª) era o subscritor. Contudo, mais tarde, passou a ser vendido no estabelecimento livreiro de 

seu irmão Evaristo Ferreira da Veiga4. Em Ouro Preto as edições eram comercializadas no 

estabelecimento do já citado pai de um dos redatores d’ O Universal, Nicolau Soares do Couto. 

Fundador e redator do periódico são-joanense, Baptista Caetano de Almeida (BLAKE, 

1970, v. I, p. 378-379) era figura de bastante prestigio na cidade e também muito conhecida em 

outras partes da província, já naquele momento. O mesmo era nascera em Camanducaia (Minas 

Gerais) em maio de 1797, e era filho de Manoel Furquim de Almeida e de Anna Bernardina de 

Mello. Mudou-se para São João del-Rei ainda jovem. Onde, por motivo da realização de seus 

estudos primários e secundários, se assentou e casou-se em 1827 com Mariana Alexandrina 

Teixeira. A esposa do redator era advinda de grupo familiar abastado, sendo filha do Barão de 

Itambé. Sua família era ligada, inicialmente, a atividade de mineração de ouro e passou, mais 

tarde, a investir seu capital acumulado na atividade cafeeira, quando estabeleceu uma 

propriedade de cultivo do gênero em Vassouras (Rio de Janeiro). Autodidata, Caetano de 

Almeida era conhecido na região por suas atividades comerciais, que foram, provavelmente, 

importantes para a concretização de seu matrimônio, assim como para a relação que constituíra 

com a família Teixeira Leite. Introduzido na atividade pelo prestígio de comerciantes já bem 

consolidados em sua família, Baptista logo se consolidou na cidade de São João del-Rei, onde 

exerceu cargos públicos importantes. Em 1827 fundou na cidade o que seria a primeira 

 
4  Provavelmente foi em 1827 que Evaristo deixou a sociedade com o irmão para fundar seu próprio 

estabelecimento, mesmo ano em que fundara a Aurora Fluminense, pois são quando surgem as primeiras menções 

ao estabelecimento. 
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biblioteca pública de Minas Gerais (local que carrega seu nome atualmente) e mais tarde, 

naquele mesmo ano a tipografia e o jornal Astro de Minas (MACULAN, 2011, p. 28-33). 

 

Sociabilidade e circulação dos impressos moderados entre Minas Gerais e a Corte 

A existência de uma rede de sociabilidade dentro da província de Minas Gerais foi 

analisada por Rodrigo Fialho (2011) em pesquisa sobre a formação da imprensa mineira, onde 

o mesmo verificou, por meio de um levantamento quantitativo, um grande número de 

correspondências de jornais do Rio de Janeiro, assim como de várias outras províncias, 

publicadas n' O Universal e Astro de Minas. Contudo, o que se propõe na presente pesquisa é 

realizar uma análise das conexões entre os periódicos para além dos conteúdos publicados nas 

folhas. Optamos, portanto, por uma análise das relações que privilegia redatores – que em geral 

recebem mais visibilidade em estudos –, mas também os comerciantes e negociantes, que em 

geral não são foco de atenção em estudos sobre a impressa. Ou seja, a partir das relações 

constituídas entre os agentes que viabilizam a circulação impressa dos quatro periódicos 

(objetos desta pesquisa) entre Minas Gerais e a Corte. 

No Rio de Janeiro, Evaristo Ferreira da Veiga montou um estabelecimento bastante 

reconhecido pelo público, no qual negociava conhecidas obras de autores que os componentes 

do grupo liberal moderado certamente tiveram contato na construção de suas ideias sobre o 

liberalismo (BASILE, 2004, p. 26). O comércio de livros foi uma importante atividade da 

família Veiga, praticada também pelo pai de Evaristo, Francisco Luiz, com quem o redator da 

Aurora e seu irmão João Pedro aprenderam o ofício (ANDRADE e SILVA, 2012, p. 132). 

Oriundo de uma família sem grandes posses, a atividade de livreiro parece, ao que tudo indica, 

ter sido um importante meio de ascensão econômica para a família. Seria também utilizado por 

Ferreira da Veiga e seus irmãos como meio de ascensão política, sobretudo através das relações 

comerciais constituídas pelo mesmo no desempenho dessa atividade. Um dos seus clientes foi, 

possivelmente, Baptista Caetano de Almeida.  

Caetano de Almeida havia fundado em São João del-Rei uma biblioteca de caráter 

público em 1827 (a primeira biblioteca pública de Minas Gerais), meses antes de fundar a 

Tipografia do Astro e o periódico Astro de Minas. Nela encontradas obras de alguns dos autores 

que Ferreira da Veiga comercializava em seu estabelecimento na Corte. Além de obras sobre 

teoria política, de história (francesa, inglesa e americana), títulos sobre agricultura e comércio, 

entre outros (MOTTA, 2000, p. 113). Na biblioteca estavam disponíveis “para quem quisesse 

ler” (ASTRO DE MINAS, ed. 304, 20/10/1829), segundo dizia em sua folha, periódicos de 
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várias províncias do Império, entre eles o Farol Maranhense, Abelha Pernambucana, 

Constitucional Pernambucano, Diário de Pernambuco, Cruzeiro, Amigo do Povo, Gazeta 

Parahybana, Bahiano, Farol Paulistano, Diário Fluminense, Malagueta, Luz Brasileira, Jornal 

do Commercio, Courier, Amigo da Verdade, além das folhas objeto desta pesquisa Aurora 

Fluminense, Astréa e O Universal. Percebe-se também, pela lista, que os periódicos disponíveis 

não se restringiam a publicações alinhadas aos moderados, verificando-se, também, publicações 

tidas como caramurus e exaltadas.  

Para dispor de tantos livros e periódicos de várias províncias naquele estabelecimento, 

certamente Caetano de Almeida precisava de intermediários em várias localidades ou, talvez, 

apenas um que se localizava na cidade do Rio de Janeiro. Esse intermediário era Estevão Alves 

de Magalhães. Incumbido (por Baptista Caetano de Almeida) de agenciar os negócios da 

livraria na Corte, de acordo com uma correspondência do Astro de Minas publicada n’ Astréa 

(ed. 245, 12/02/1828). O mesmo foi nomeado como procurador da Biblioteca Pública, e era 

encarregado de emitir cédulas que conferia autorização para o transporte de qualquer objeto 

que julgasse conveniente ao referido estabelecimento, dentre eles: livros, utensílios, assinaturas 

de jornais e folhas periódicas. 

Estevão era farmacêutico, nascido na Vila de São Joao del-Rei em 1792, advindo de 

família ligada a exploração de minério em Minas Gerais. Constituiu relações comerciais em 

várias províncias do Império e mesmo fora dele, no Rio da Prata local para onde viajava com 

frequência (SANTOS, 1905, v. 14, p. 537-542). Em algum momento de sua vida também esteve 

envolvido com a composição de tipos, contudo não conseguimos precisar em qual período se 

dedicou a tal atividade. Foi membro do grupo moderado e participou, após a abdicação, da 

Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional — organização associativa que 

congregava membros, principalmente, do grupo moderado, mas também de outros grupos., que 

foi criada como uma reação aos radicalismos que levaram ao 7 de abril. O mesmo tinha uma 

botica na rua dos Pescadores nº 19 (DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO, ed. 9, 12/02/1828), 

mesmo rua em que Evaristo Ferreira da Veiga (que colhia assinaturas para o Astro de Minas) 

estabeleceu sua livraria naquela época, onde comercializava poções, bilhetes de loteria e mesmo 

periódicos. Era por meio de Magalhães, intermediário de Caetano de Almeida, que o Aurora 

Fluminense e a Astréa difundiam-se pelas Minas Gerais. Era ele, também, o responsável pela 

entrada do Astro de Minas e d’ O Universal no Rio de Janeiro. 

Estevão Alves de Magalhães pode ser identificado, nas páginas do Astro de Minas, em 

outras atividades comerciais com Baptista Caetano de Almeida, como em aviso publicado 
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acerca da comercialização de bilhetes de loteria da Santa Casa de Misericórdia de São João del-

Rei, da qual este era tesoureiro (ASTRO DE MINAS, ed. 24, 12/01/1828). Neste mesmo 

anúncio foi mencionado era mencionado Luiz Alves de Magalhães — possivelmente irmão de 

Estevão residente em São João del-Rei — e Nicolau Soares do Couto — que comercializava o 

Astro de Minas em Ouro Preto, conforme mencionado anteriormente. 

Nicolau era pai de um dos redatores da folha ouro-pretana, Manoel Soares do Couto. 

Esse era proprietário de uma casa comercial estabelecida em Ouro Preto, e, dentre as várias 

atividades que exerceu na vida, foi também funcionário dos correios na primeira década do séc. 

XIX. Seu estabelecimento comercial tinha profundas ligações com o São João del-Rei e o Rio 

de Janeiro (ANDRADE, 2013, p. 260-261). Nessa casa, localizado na rua da Direita, 

comercializava periódicos, bilhetes de loteria e até mesmo escravos. Sendo o mesmo 

responsável por comercializar e colher assinaturas para o Astro de Minas em Ouro Preto, e, 

provavelmente, por onde os números d’ Aurora Fluminense e Astréa chegavam à vila. Os 

vínculos não se restringiam apenas a atividade comerciais constituídas entre os agentes. Outro 

que podemos confirmar, entre os redatores do Universal e da folha são-joanense, era constituído 

entre José Pedro Dias de Carvalho e Baptista Caetano de Almeida através da relação de 

compadrio, onde o segundo era padrinho de um dos filhos do primeiro (MACULAN, 2011, p. 

52-55). 

O circuito Rio de Janeiro, São João del-Rei e Ouro Preto serve enquanto um 

demonstrativo das estratégias de circulação empregadas pelos atores moderados do período, 

por onde os quatro periódicos circulavam em idas e vindas. Conectam espaços de experiência 

distintos, e afastados pelos percalços geográficos e tecnológicos. Integram as Minas e a Corte 

através da atividade simultânea de redatores e comerciantes. Agentes que viabilizam a 

comunicação entre as partes. Estabelecem vínculos entre impressos e seus leitores. 

Impulsionam, com isso, o projeto político liberal moderado, que adquire legitimidade em uma 

fatia expressiva da opinião pública. São essas características de uma sociabilidade que se 

desenrola nos espaços públicos e híbridos (público e privados) das livrarias, bibliotecas e 

estabelecimentos comerciais daquele período. Por meio de relações familiares e de 

proximidade, das quais Marco Morel, através das formulações teóricas da obra de Maurice 

Agulhon, caracteriza como uma forma de sociabilidade informal (MOREL, 2005, p. 220-222). 

Um exemplo importante de como essa sociabilidade impressa era mobilizava enquanto 

estratégia de ação política pode ser percebido por meio da celebre prestação de contas de 

Bernardo Pereira Vasconcellos, em seu escrito intitulado Carta aos Senhores Eleitores da 
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Província de Minas Gerais. Com intento de instruir a opinião pública de Minas Gerais acerca 

dos principais temas debatidos na Câmara dos Deputados durante a primeira legislatura e de 

tecer críticas ao governo — com considerações enfáticas acerca dos procedimentos de atuação 

dos ministros de d. Pedro I —, essa carta circulou tanto por Minas Gerais quanto pelo Rio de 

Janeiro. Nos avisos do Astro de Minas (ed. 32, 31/01/1828), eram mencionados os 

estabelecimentos nos quais o público poderia realizar a subscrição e para aquisição da carta de 

Pereira Vasconcellos, entre os estabelecimentos mencionados estava a Tipografia do Astro de 

Minas, a Oficina Patrícia Barboza e Cª, tipografias do Astro de Minas e do Universal 

respectivamente, e a botica de Estevão Alves de Magalhães no Rio de Janeiro. Além desses, o 

aviso menciona outros estabelecimentos, possivelmente comerciais, localizados outros pontos 

de Minas Gerais, como: em Sabará, Villa do Príncipe, Campanha e Pouso Alegre. Nesta última 

localidade era mencionada a casa de José Bento Ferreira de Mello, padre e deputado pela 

Província de Minas de Gerais, figura proeminente entre os liberais moderados e próximo a 

Pereira Vasconcellos e a Evaristo Ferreira da Veiga.  

Por trás da organização dessa articulação estão envolvidos interesses políticos e mesmo 

econômicos dos agentes vinculados ao grupo, que tinham estreitos laços com a economia de 

abastecimento que interligava Minas Gerais e a praça comercial do Rio de Janeiro, como os 

deputados, e figuras de liderança entre os moderados, José Custódio Dias e o padre Ferreira de 

Mello (LENHARO, 1992, p. 25). Segundo Alcir Lenharo, “o comércio de abastecimento da 

Corte construíra o elo necessário entre o setor rural ligado à produção e comercialização e os 

setores urbanos emergentes”, que reunia setores sociais diversos e “formavam uma 

‘inteligência’ incipiente, representativa dos novos setores emergentes” (Ibidem, p. 105). Na 

Aurora Fluminense, Evaristo Ferreira da Veiga frequentemente se posicionava em defesa de 

comerciantes, negociantes e proprietários. O mesmo sugeria ao público nomes advindos desses 

setores para a composição da Câmara dos Deputados na segunda legislatura, que segundo o 

redator seriam “os mais aptos a pugnarem em favor dos interesses da indústria, dos 

melhoramentos sociais e para votarem com liberdade” (AURORA FLUMINENSE, ed. 73, 

30/07/1828).  

O resultado da circulação impressa e da atuação do grupo por meio da imprensa, são as 

eleições para a segunda legislatura (1830-1833) e a Abdicação de D. Pedro I em 7 de Abril, na 

qual percebe-se a ampliação do grupo em âmbito nacional e a afirmação dos moderados na 

política nacional (SILVA, 2009, p. 105-106). Nas eleições Evaristo Ferreira da Veiga, que viveu 

a vida toda no Rio de Janeiro, se elege deputado por Minas Gerais, ao receber mais de 212 
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votos. Tendo, seu local de origem, recebido menos de cem, o que não o habilitava a ser eleito 

deputado pelo Rio de Janeiro. Isso se deveu majoritariamente à sua atuação política por meio 

d’ Aurora Fluminense, mas também pelo importante apoio angariado pelos seus irmãos 

Bernardo Jacinto da Veiga e Lourenço Xavier da Veiga, que no início da década de 1822 haviam 

se estabelecido em Campanha e ganhado notoriedade política local e provincial e 

“representaram tanto um capital político de grande relevância para a construção da hegemonia 

liberal moderada na região, no período das Regências, quanto para as três legislaturas de 

Evaristo ao Parlamento Nacional (1830, 1834, 1838)” (ANDRADE e SILVA, 2012, p. 131). 

Foi o caso, também, de José Joaquim Vieira Souto, d’ Astréa, que foi eleito em ambas as 

províncias com votação expressiva, tendo escolhido representar o Rio de Janeiro (ASTRO DE 

MINAS, ed. 166, 09/12/1828). A Astréa contaria ainda com a participação de Antônio José do 

Amaral na Câmara dos Deputados como o mais votado nas listas fluminenses (ASTRO MINAS, 

ed. 172, 23/12/1828).  

Em Minas Gerais, Bernardo Pereira Vasconcellos seria reeleito para a segunda 

legislatura. Sendo outro fato curioso, a expressiva votação de José Pedro Dias de Carvalho, 

companheiro de redação de Vasconcellos n’ O Universal, que na época do pleito ainda não 

tinha idade para assumir cargos políticos, mas recebeu 103 votos na vila de Campanha (ASTRO 

DE MINAS, ed. 162, 29/11/1828). Ainda em Ouro Preto, Manoel Soares do Couto seria eleito 

para compor o Conselho de Província, função que assumiu a partir de 1830. Os redatores do 

Astro de Minas também seriam eleitos, sendo Baptista Caetano de Almeida eleito deputado e 

Francisco de Assis Brasiel eleito vereador. O primeiro com votação expressiva em várias 

localidades da província de Minas Gerais. Mais até do que em São João del-Rei, onde recebeu 

apenas quatro votos. Resultado que causou polêmica e o fez receber acusações de suborno aos 

eleitores de outras vilas da província. 

 

Considerações finais 

A rede constituída pelos principais periódicos liberais moderados de Minas Gerais e da 

Corte, que se concretiza por meio de diversos atores vinculados ao grupo político, sugere a 

existência de uma sociabilidade entre as regiões através de vínculos econômicos, políticos e 

sociais. Os impressos, enquanto produtos culturais que proporcionam a superação das distâncias 

geográficas, serviram enquanto importante ferramenta de integração territorial para os sujeitos 

reunidos em torno desses impressos. Fossem eles redatores, políticos ou comerciantes, a 
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imprensa era vista pelos mesmos enquanto meio de ação e ascensão política, o que serviu para 

reunir distintos interesses de variados setores sociais vinculados aos moderados. 

Esses jornais serviram enquanto produtos de promoção da comunicação com as bases 

eleitorais, sobretudo na populosa província de Minas Gerais, e, consequentemente, como 

instrumento de projeção política dessa elite, tanto a nível regional, mas principalmente a nível 

nacional. Essa integração territorial, promovida pelos impressos, era vista enquanto estratégia 

para de aglutinação da opinião pública em torno do projeto político dos liberais moderados, o 

que foi substancial para a efetivação de interesses de curto e longo prazo para esses agentes. 
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NOS RASTROS DE INÁCIA VAZ: venturas e desventuras de uma 

pesquisa1 
Regina Helena Martins de Faria 

 

Há no Maranhão, na região do Baixo Parnaíba, o município Buriti de Inácia Vaz. Mesmo 

quando o nome dessa senhora não esteve em vigor nos documentos oficiais, sempre que se fala 

em Buriti costuma-se ouvir: “Qual Buriti?” Sendo preciso explicar: “Buriti de Inácia Vaz”, para 

distingui-lo de Buriti Bravo e Buriticupu (municípios do Maranhão), ou de Buriti dos Lopes 

(do Piauí). Por uma lei municipal, de 13 de dezembro de 2013, sancionada pelo então prefeito 

Rafael Mesquita Brasil, o município voltou a ser oficialmente Buriti de Inácia Vaz. Porém, é 

curioso não haver unanimidade sobre quem ela foi. Esse é um enigma que intriga a muitos, 

principalmente aos buritienses.   

Há uma versão oficial veiculada em publicação do IBGE.   

Em tempos remotos, estabeleceu-se, à margem do riacho Tubi, que fica 

localizado em um vale entre morros, uma senhora de nome lgnácia Vaz, a 

qual fundou um engenho de cana para a fabricação de açúcar mascavo, 

rapadura e aguardente, em local onde hoje é o atual município de Buriti. Com 

a facilidade da obtenção de água no riacho e a fertilidade das terras 

adjacentes, o engenho prosperou e desenvolveu-se o lugar, dando margem à 

vinda de diversas famílias, formando, assim, uma povoação. D. lgnácia Vaz, 

satisfeita com o progresso da propriedade, resolveu eleger padroeira de suas 

terras Nossa Senhora de Sant' Ana do Buriti (IBGE, 1968, p. 91-92). 

 

No entanto, como expliquei em outro texto.  

“...a falta de provas documentais conhecidas, que confirmem a identificação 

dessa presumida fundadora, tem possibilitado a invenção de outras hipóteses 

explicativas para a identidade dela. Há poucos anos, quando o antropólogo 

Carlos Benedito Rodrigues da Silva, professor da Universidade Federal do 

Maranhão, esteve na fazenda Santa Cruz, nesse município, em viagem de 

pesquisa, disseram-lhe que Inácia Vaz fora uma escrava negra. Outro 

professor dessa universidade também ficou intrigado com o mistério criado 

em torno dessa personagem e escreveu um artigo, publicado na imprensa de 

São Luís, em que lança as perguntas: ‘Como era o rosto de Inácia Vaz? Ou 

melhor, quem foi Inácia Vaz?’. Informando que não tem como respondê-las, 

diz haver, em Buriti, controvérsias sobre a questão: ‘Em algumas versões, ela 

era uma portuguesa, noutras seria uma índia e noutras ainda, uma negra 

escrava’” (FARIA; MOURA; RAMOS. 2010. p. 14). 

A versão de que foi uma senhora de engenho é a mais divulgada e aceita. Às vezes, é 

narrada com mais um elemento: seria portuguesa ou pernambucana. Seja lá quem tenha sido, é 

 
1 Comunicação apresentada no VI Simpósio de História do Maranhão Oitocentista / VI Simpósio Internacional de 

História Contemporânea. 200 Anos da Regulamentação da Imprensa no Mundo Luso-Brasileiro. 23 a 26 de 

novembro de 2021. UEMA. Evento on-line. 
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inquestionável que Inácia Vaz é um importante elemento na identidade dos buritienses, como 

podemos perceber nos exemplos a seguir, entre tantos: na denominação de grupos  no 

WhatsApp, intitulados  Filhas de Inácia Vaz e Amantes de Inácia Vaz; no destaque que lhe é 

dado no hino da cidade, do qual transcrevo uns trechos: 

Hino do município de Buriti  

Letra de Ana Arina de Melo Silva  

Melodia do Maestro Doraldo Leão da Silva 

Buriti, terra de Inácia Vaz  

Que por Deus aqui veio parar  

E a mãe-natureza que é beleza  

A acolheu e deu forças pra ficar.  

[.....]  

E nas matas nativas da terra  

A pujança de buritizais  

Cujos frutos lhe deram o nome Buriti,  

Vila de Inácia Vaz. 

[.....] 

E na trilha de ilustres varões 

 De caráter e honradez sem igual 

 Bravos novos altivos caminham  

Sempre em busca do mesmo ideal.  

Destinados a enfrentar desafios  

Num milênio de grandes conquistas  

Sejam os filhos de Inácia Vaz  

Imbatíveis, fiéis estadistas. 

É antiga minha intenção de realizar uma pesquisa para desvendar esse enigma. Intenção 

sempre deixada para depois. Em meados do ano de 2020, em conversas com o conterrâneo e 

também professor universitário aposentado Benedito Ferreira Marques, tomei conhecimento de 

haver em Caxias pessoas que se consideram descendentes de Ignacia Vaz. Foi profícuo o 

contato com uma delas, a Sra. Marta Machado Silveira, que forneceu cópia da certidão de 

batismo de sua avó, na qual consta que Ignacia da Purificação Baptista Vaz e Francisco de 

Sousa Vaz Junior são seus bisavó e bisavô. Julguei haver solucionado o grande enigma sobre a 

fundadora de Buriti. Mas era preciso comprovar a relação dela com a cidade que lhe consagra 

o nome.    
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Estando em tempo de pandemia e integrando um dos grupos de risco, não foi possível a 

mim ou ao Prof. Dr. Benedito Marques irmos aos arquivos. Recorremos ao auxílio primoroso 

de dois caxienses: Francisco das Chagas Cruz Pereira, mestre em história pela UFMA, e Thalita 

Costa Souza, mestranda em história pela UEMA. O primeiro, vasculhado os arquivos 

eclesiásticos e os cemitérios de Caxias; a segunda, debruçando-se sobre a documentação 

referente a esse município no Arquivo do Tribunal de Justiça do Maranhão. Em pouco tempo 

tínhamos conseguido importantes documentos relativos à Ignacia da Purificação Baptista Vaz 

e sua família: certidão do seu casamento, certidões de óbito dela e do marido, inventários post-

mortem dos dois, dentre outros. Dispúnhamos, inclusive, da localização do jazigo dela, no 

cemitério dos Remédios, em Caxias, com fotografia da lápide.  

Pudemos saber que Ignacia nasceu em São Gonçalo do Amarante, no Piauí, filha natural 

do Tenente Coronel Ernesto José Baptista e Mariana Gertrudes de França. Casou com Francisco 

de Souza Vaz Júnior no dia 18 de novembro de 1863, na Igreja Matriz de Nossa Senhora da 

Conceição e São José, na cidade de Caxias. No seu atestado de óbito consta que  faleceu de 

“febre cerebral”, em 16 de julho de 1891, aos 48 anos de idade. Seu inventário, iniciado um ano 

e meio depois, informa que deixou uma prole de oito filhos. Os dois primeiros estavam casados, 

à época da abertura do inventário: Abílio, de 27 anos, e Mariana, cuja idade não é mencionada 

em nenhum momento nos inventários dos seus pais, indício de que tal informação não era vista 

como necessária, constando apenas o nome do marido, que a representa nos atos relativos aos 

inventários. Os outros seis filhos, com as respectivas idades de quando perderam a mãe, são: 

João (19 anos), Ernesto (18 anos), José (10 anos), Maria (8 anos) e Raimunda (3 anos)2. Além 

desses, o casal teve outro filho, como indica a certidão de óbito do menino José, identificado 

como filho legítimo de Francisco de Souza Vaz Junior, logo, filho de Ignacia também, falecido 

em 26 de setembro de 1875, aos 7 anos. O fato de terem colocado esse nome em outro filho 

nascido posteriormente não é algo inusitado, costumava ocorrer. É possível que tenham tido 

outros filhos, também falecidos antes dos pais, dos quais não tenhamos encontrado os registros 

de óbito. A mortalidade infantil era bem mais elevada do que nos tempos atuais. 

O marido de Ignacia morreu dois anos depois dela, em 26 de setembro de 1893. Seu 

inventário foi iniciado no mês seguinte. Os bens com seus respectivos valores, relacionados nos 

inventários de ambos, são os mesmos. Vejamos, portanto, o que possuía o casal. 

 
2 Nos inventários post mortem de Ignacia e Francisco, ambos do ano 1893, as idades dos seus filhos são iguais, o 

que me leva a supor serem as que tinham nesse ano. Assim, diminui 2 anos na idade de cada um(a), buscando 

chegar o mais próximo da que teriam  quando a mãe faleceu, em 1891. 



VI Simpósio de História do Maranhão Oitocentista / VI Simpósio Internacional de História Contemporânea: 200 

anos de regulamentação da imprensa no mundo luso-brasileiro. 

ISSN: 2236-9228 / 2357741-X 

322 

 

Quadro 1 - Bens deixados pelo casal Ignacia Baptista Vaz e Francisco de Souza Vaz 

Junior 
Bens imóveis Valor Total 

1 morada de casa de taipa, coberta de telha, à Rua das Flores, nº 6, na cidade 

de Caxias 

2.000:000  

1 posse de terras no lugar Boqueirão, data Alegre, no terceiro distrito da 

cidade de Caxias 

50:000  

1 morada de casa de taipa coberta de telha e um curral, na referida fazenda 

Boqueirão 

50:000 2:100:000 

Bens móveis   

18 cadeiras americanas em bom estado (3:000 cada) 54:000  

1 sofá de angico 10:000  

3 banquinhas de cedro (3:000 cada) 9:000  

1 cômoda de angico usada 20:000  

1 cama de angico 20:000  

1 armário de cedro 20:000  

1 banca grande de cedro para jantar 8:000 141:000 

Bens semoventes   

50 cabeças de gado vacum de toda sorte, no lugar Boqueirão (15:000 por 

cabeça) 

750:000  

10 cabeças de gado cavalar de toda sorte, no lugar Boqueirão (20:000 por 

cabeça) 

200:000 950:000 

Casa Comercial   

Mercadorias 5.195:505  

Dinheiro em caixa 550:000  

Dividas ativas 814:480 6.559:985 

Total (bens + mercadorias + dinheiro + dívida ativa)  9.750:985 

Dívidas passivas com Maia Sobrinhos e Cia.  5.947:485 

Montante para a partilha entre os herdeiros  3.803:500 

Fonte: Inventários de Ignacia Baptista Vaz, iniciado em 20/01/1893, e de Francisco de Souza Vaz Junior, 

iniciado em 27/10/1893. Arquivo do Tribunal de Justiça do Maranhão. 

 

Entendo que o lugar social ocupado por alguém ou por seu núcleo familiar não depende 

apenas dos bens que possui. Prestígio individual ou da família, redes de relacionamento também 

são muito importantes. No entanto, vou considerar apenas o aspecto econômico, para especular 

acerca do status do casal na sociedade caxiense. Uma análise mais aprofundada a esse respeito 

demandaria um estudo comparativo acerca do tamanho das fortunas de pessoas das classes 

média e alta de Caxias, recorrendo aos seus inventários post-mortem. Tal empreitada extrapola 

as pretensões dessa pesquisa. Vou comparar apenas os inventários do casal e o de uma terceira 
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pessoa com o mesmo sobrenome deles, José de Souza Vaz3, de quem também apresento um 

resumo da situação econômica expressa no seu inventário.  

 

Quadro 2 - Bens deixados por José de Souza Vaz 
Bens imóveis Valor Total 

1 casa de pedra e taipa, coberta de telha, na Rua Gonçalves Dias, nº 1, 

cidade de Caxias 

3.000:000  

1 posse de terras na data São João, termo de São José dos Matões, com 60 

braças de frente e uma légua de fundo 

30:000 3.030:000 

Jóias   

1 relógio de ouro 50:000  

1 corrente de ouro para relógio 30:000 80:000 

Bens móveis   

1 mobília hamburguesa, com 12 cadeiras, 2 cadeiras de braço, 2 cadeiras 

de balanço e 1 sofá 

150:000  

6 cadeiras de cedro em mau estado 12:000  

1 sofá em mau estado 5:000  

2 banquinhos de cedro 8;000  

1 cômoda de cedro 20:000  

1 mesa de jantar de cedro 12:000  

2 bancos de cedro para mesa 2:000  

5 baús novos de cedro a 16:000 80:000  

1 revolver de 6 tiros 10:000  

1 espada em mau estado 5:000 304:000 

Bens semoventes - Escravos   

Marcelina, 35 anos, com três filhos ingênuos: Virgílio, Micaela, Rafaela 300:000  

Benedita, 16 anos 450:000  

Martinho, 13 anos 450:000  

Os serviços do ingênuo Virgílio 200:000 1.400:000 

Casa Comercial   

Mercadorias 8.503:535  

Dinheiro em caixa 12.650.890  

Dividas ativas 19.882:092  

Total (bens +  mercadorias + dinheiro + dívida ativa)  47.022:207 

Dívidas passivas e despesas  10.979:276 

Montante para a partilha entre os herdeiros  36.042:931 

Fonte: Inventário de José de Souza Vaz, iniciado em 14/12/1882. Arquivo do Tribunal de 

Justiça do Maranhão. 

 
3 Talvez José e Francisco fossem parentes, mas não encontrei documentos que confirmassem tal hipótese. 
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Os inventários evidenciam que as duas famílias não estavam entre os despossuídos 

economicamente, da cidade de Caxias. Mas há grande diferença no valor dos bens deixados nos 

dois casos: os de José de Souza Vaz totalizaram 47.022:207rs (quarenta e sete contos,  vinte e 

dois mil, duzentos e sete reis); os do casal Ignacia Baptista Vaz e Francisco de Souza Vaz 

Junior,  9.750.985rs (nove contos, setecentos e cinquenta mil, novecentos e oitenta e cinco reis). 

Após serem descontadas as dívidas, os herdeiros de José tiveram 36.042:931rs (trinta e seis 

contos, quarenta e dois mil, novecentos e trinta e um reis) para  a partilha, enquanto os de 

Francisco e Ignacia tiveram 3.803:500rs (três contos, oitocentos e três mil e quinhentos reis).  

É perceptível que José de Souza Vaz desfrutava de uma condição financeira bem mais 

vantajosa do que a de Francisco e Ignacia. Porém, resguardadas as proporções, os três tinham 

em comum o fato de serem proprietários de casas comerciais, de escravizados, de imóveis 

urbanos e rurais. No inventário de José constam três pessoas submetidas à escravidão, uma das 

quais tem três filhos ingênuos, como eram chamados os filhos de mulheres escravizadas, 

nascidos após a Lei nº 2.040, de 28 de setembro de 1871, a Lei do Ventre Livre. Quanto à 

Ignacia e Francisco, não poderia haver nenhuma pessoa escravizada entre os bens deixados aos 

seus herdeiros porque a escravidão já havia sido legalmente extinta do Brasil quando faleceram. 

Mas eles foram, sim, senhores de escravos, como indica o registro de óbito de Francisca, 

falecida em Caxias, no dia 1º de novembro de 1870, aos 25 anos, no qual consta ser ela “escrava 

de Francisco de Souza Vaz Junior”. O pai de Vaz Junior também possuiu escravizados, como 

é atestado pela certidão de óbito de Dionísio, de sua propriedade, que faleceu em Caxias, em 8 

de agosto de 1873, aos 42  anos. Não foi possível saber se o pai e o filho foram proprietários de 

outras pessoas4.  

Com base na relação dos bens de Ignacia e Francisco, faço mais quatro destaques. O 

primeiro: eles têm apenas um imóvel urbano (a casa da Rua das Flores, nº 6, em Caxias) e não 

há qualquer indicação de alugarem outro imóvel na cidade.  Como o casal possuía uma loja, 

suponho que o estabelecimento comercial da família funcionava na mesma casa onde eles 

tinham a residência, como era costumeiro. O segundo: a quantidade dos bens semoventes 

listados (50 cabeças de gado vacum e 10 de gado cavalar), a meu ver, coloca-os entre os médios 

 
4 Grande falta fazem aos pesquisadores os livros de registros das matrículas da população escrava, ordenadas pelas 

conhecidas leis do Ventre Livre e dos Sexagenários. Eram verdadeiros censos da parcela escravizada da população 

brasileira, com indicação da origem, filiação, idade, ocupação e de quem eram propriedade. Com receio de que 

pudessem fundamentar possíveis pedidos de indenização dos ex senhores dos escravizados, libertos pela Lei 

Áurea, de 1888, Rui Barbosa mandou destruir esses livros de registro, quando foi titular do Ministério da Fazenda, 

nos anos iniciais da República.  
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criadores. O terceiro: a solidez das peças de mobiliário listadas entre os “bens móveis” reforça 

a compreensão sobre o lugar que deviam ocupar na hierarquia social da sociedade caxiense, a 

parcela mais elevada da classe média então existente não só ali como no restante do país. O 

quarto destaque é o mais significativo para essa pesquisa: quando ambos faleceram, não tinham 

nenhuma terra em Buriti.  Porém, nada impede que a tenham possuído anteriormente, eles 

próprios, o sogro ou o pai de Ignacia.  

Essa circunstância reforçou a necessidade de conhecer mais sobre Francisco de Souza 

Vaz e Ernesto José Baptista, buscando indícios de alguma vinculação deles com Buriti. Não 

tendo localizado os seus inventários post-mortem, recorri aos almanaques e jornais da época, 

do Maranhão e do Piauí, disponíveis na Hemeroteca Virtual da Biblioteca Nacional e no acervo 

digital da Biblioteca Pública Benedito Leite, ambos disponíveis na Internet. Antes, porém, de 

relatar os achados de pesquisa acerca desses dois personagens, trago mais informações sobre o 

marido de Ignacia, para qualificar melhor o lugar social ocupado por ela e sua família.5 

Em 1860, o nome de Francisco de Souza Vaz Junior está entre os “caixeiros” de Caxias. 

Não há indicação de onde trabalhava. Possivelmente não era com o pai porque, nesse ano, 

Francisco de Souza Vaz não está na relação dos donos de “casas de negócio” da cidade, só 

vindo a integrá-la de 1864 em diante. Porém, vale ressaltar que, no ano de 1860, Ernesto José 

Baptista integra a lista dos donos de “casas de negócios, de secos, molhados e fazendas”. Teriam 

Francisco e Ignacia se aproximado por ele ter sido caixeiro na loja do pai dela? Casos 

semelhantes são narrados na literatura da época, inclusive em O Mulato, de Aluísio Azevedo 

(1982).  

No almanaque de 1863, Vaz Junior já está na relação dos donos de “casa de negócios...”, 

instalado na Rua do Sol. Em 1864, ele é mencionado como eleitor de paróquia6.  Em 1865 é, 

também, alferes da 2ª Companhia da Guarda Nacional, em Caxias, mais um indício de que 

pertence à elite social da cidade, ainda que não esteja entre os mais aquinhoados 

economicamente. Apesar de o posto de alferes ser o mais baixo da oficialidade da Guarda 

Nacional – a tropa não profissional criada em 1831, para auxiliar a tropa profissional, isto é, o 

Exército –, consegui-lo é uma prova de ter boas relações políticas. O prestígio que esse posto 

 
5 Como fontes documentais utilizamos os almanaques e jornais da época. Para evitar o excesso de notas, quando a 

não referência para indicada e constar apenas o ano, significa tratar-se do almanaque desse ano.. 
6 Os artigos nº 90 a 97 da Constituição Brasileira de 1824 estabeleceram que as eleições ocorressem em dois níveis.  

Primeiramente, os eleitores de província (homens, com mais de 25 anos de idade e renda líquida de, no mínimo, 

100$000, dentre outros critérios) escolhiam os eleitores de província (precisavam ter 200$000), os quais deviam 

votar nos candidatos a deputado geral, senador, membro do Conselho Geral da Província e do Conselho de 

Presidência. Depois de 1834, com a extinção desses dois conselhos, deviam votar também nos candidatos a 

deputado provincial.  
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trazia aqueles que o alcançavam é mostrado de forma magistral por Machado de Assis (2005, 

p. 42-50), no conto O Espelho.     

Vaz Junior integrava a comunidade católica da cidade, sendo uma das pessoas que 

contribuem numa subscrição feita na Freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Caxias, pela 

Associação Eclesiástica de Socorros, para angariar recursos a serem enviados para a Comissão 

de Socorros da capital (A FÉ, 26 dez. 1864). Em 1867 foi nomeado quinto subdelegado de 

polícia do 1º Distrito de Caxias (PUBLICADOR MARANHENSE, 8  jan. 1867). 

Posteriormente, foi eleito suplente de vereador da Câmara Municipal de Caxias, para o 

quadriênio de 1873-1877. Deve ter assumido o cargo uma ou mais vezes, a julgar pelo fato de 

assinar, junto com outros vereadores, uma petição enviada à presidência da província, em 

fevereiro de 1875 (PUBLICADOR MARANHENSE, 19 fev. 1875). Tornou-se tenente da 

Guarda Nacional em 1874 e, em 1882, foi reformado como capitão (PUBLICADOR 

MARANHENSE, 11  abr. 1874; 29  set. 1882). 

Ser um médio comerciante e pecuarista e exercer sua cidadania votando e ocupando 

cargos litúrgicos (ou seja, não remunerados) na burocracia civil (subdelegado e suplente de 

vereador) e militar (postos na Guarda Nacional) não é tudo o que foi possível conhecer sobre 

Francisco de Souza Vaz Junior. No inventário de José de Souza Vaz, Vaz Junior aparece com 

credor da quantia de 4.011:673rs (quatro contos, onze mil, seiscentos e setenta e três reis), 

apontada como parte dos “lucros” sobre o “capital”  e pagamento pelo “seu trabalho”. Como 

também tinha débitos com o inventariado recebeu somente 2.794:413rs (dois contos, setecentos 

e noventa e quatro mil, quatrocentos e três reis). Apesar de, para mim, não ficar muito clara a 

natureza do trabalho que havia prestado,  o valor recebido é significativo para a condição 

financeira do casal Francisco e Ignacia, pelo que dela pude perceber nos inventários de ambos. 

Comparativamente, o que Vaz Junior recebe do espólio de José de Souza Vaz, equivale a 73,5% 

do valor total a ser repartidos entre os seus próprios herdeiros, após sua morte. 

Sobre Francisco de Souza Vaz, o sogro de Ignacia, já informei que, em meados do 

decênio de 1860, ele está na relação dos donos de “casas de negócio”, situado na Rua de São 

Benedito, em Caxias. Na certidão de casamento do seu filho, é identificado como  português. 

Não consegui saber quando veio para o Maranhão. Mas, por um artigo do jornal Crônica 

Maranhense, de 6 de novembro de 1839, nessa data ele já está em Caxias, sendo citado entre os 

“cidadãos” que ali presenciaram um ato do piauiense Lívio Castelo Branco, um dos chefes da 

Balaiada. Quando faleceu, em 10 de agosto de 1885, aos 78 anos, estava viúvo.  
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Em contrapartida, a pesquisa sobre Ernesto José Baptista foi bem proveitosa. Ele teve 

maior visibilidade devido à sua projeção na vida política do Piauí e, certamente, por ter-se 

casado com alguém de uma família de proeminente situação sócio econômica nessa província. 

Passo a apresentá-lo.  

Mesmo não tendo tido acesso ao seu batistério, às certidões do seu casamento e óbito 

nem ao seu inventario post-mortem, para poder precisar onde e quando nasceu e quem são seus 

pais, pude saber a data em que faleceu. Uma notícia na imprensa piauiense informa que foi em 

15 de junho de 1866, aos 58 anos de idade, em Teresina, sendo ali sepultado. Nessa notícia é 

dito que ele era piauiense. (A IMPRENSA, 16 jun. 1866).  

Pelos registros na imprensa da época, pude ver que Ernesto atuou simultaneamente no 

Piauí e no Maranhão, tendo maior projeção na sua província de origem. O registro mais recuado 

de suas andanças está num oficio de julho de 1840, quando é mencionado recebendo o 

pagamento de uns bois que vendera (O TELÉGRAFO, 30 jul. 1840). Como o oficio é de um 

comandante militar, é possível que a venda tenha sido para abastecer tropas oficiais em 

confronto com os revoltosos da Balaiada.  

Em outubro de 1845, Ernesto já tinha protagonismo nas duas províncias e era tenente 

coronel da Guarda Nacional. Foi um dos 48 homens sorteados pelo juiz municipal de Caxias, 

Coronel José Dias Carneiro, para serem jurados; e estava entre os candidatos que concorreram 

nas eleições para deputado provincial no Piauí (BRADO DE CAXIAS, 16 e 23 out. 1845). Se 

podia candidatar-se a esse cargo significa que, além ter a idade mínima de 25 anos, tinha uma 

renda anual de, no mínimo, 400$000rs (quatrocentos mil reis). A atuação simultânea nas duas 

províncias era possibilitada pelas normas jurídicas então vigentes, pois não havia exigência de 

domicílio eleitoral para candidatar-se. Dessa vez não conseguiu se eleger, nem nas eleições 

imediatamente posteriores, embora tenha ficado numa quarta suplência. Como o mandato de 

deputado provincial era de apenas dois anos, tais eleições eram frequentes (O GOVERNISTA, 

16 fev, 4 mar. 1848; O OBSERVADOR, 25 out. 1849). 

Mesmo não estando na Assembleia Legislativa do Piauí, Ernesto agia no meio político, 

conseguindo cargos e distinções. Na festa cívica do dia 25 de março de 1849, ele está entre os 

agraciados por D. Pedro II com o grau de oficial da Ordem da Rosa (A VOZ DA VERDADE, 

6 jun. 1849; PUBLICADOR MARANHENSE, 14 abr. 1849). Nessa data era comemorado 

anualmente o juramento à Constituição de 1824 e o Imperador costumava conceder títulos de 

nobreza e outras honrarias. Tais concessões eram uma estratégia política das casas reais para 
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manter e angariar apoios. A monarquia portuguesa usou-a bastante, mas, no Império do Brasil, 

foi praticada a exaustão (SCHWARCZ 1999).  

Ainda em 1849, no mês de abril, um jornal de Caxias divulga a chegada de Ernesto 

nessa cidade, vindo de São Luís, e com notícias políticas quentíssimas: mais uma dissolução da 

Assembleia Geral, fato que geralmente significava a queda do partido político no governo e a 

consequente troca dos ocupantes dos cargos políticos para contemplar os correligionários do 

novo partido que subia. Ele anunciou, inclusive, o nome do novo comandante das tropas 

estacionadas naquela cidade maranhense (A AURORA, 12 abr. 1849). 

Dois meses depois, em junho, ele é mencionado como suplente de juiz municipal em 

São Gonçalo, além de ter ali expressiva votação para ser “eleitor” (A VOZ DA VERDADE, 12 

jun. 1849). É o sexto em número de votos, recebeu 485, apenas 8 a menos do mais votado (O 

ESTANDARTE, set. 1849). Deduzo que se trata da eleição feita entre os “eleitores de paróquia” 

para escolher quem seria “eleitor de província”, como já expliquei páginas atrás.7 

Conquistar e manter espaço nas disputas políticas era e ainda é um jogo que requer 

habilidade e perseverança. É preciso fazer alianças, dar apoios, posicionar-se. Assim, em 

novembro de 1849, Ernesto integra a extensa lista que J. M. da Costa Pestana divulga na 

imprensa, com os nomes das pessoas de quem recebeu solidariedade em face de uma suposta 

perseguição sofrida do então Chefe de Polícia do Piauí, o Juiz de Direito Manoel Joaquim Bahia 

(O ECHO LIBERAL, 15 nov. 1849). Esse caso deve ter sido mais uma contenda entre 

adversários políticos. Destaco que, entre os apoiadores de Pestana, também está o Coronel, 

Chefe de Legião da Guarda Nacional e Deputado Provincial Justino José da Silva Moura. 

Talvez esse senhor já fosse sogro de Ernesto, que casou com Justina Rosa da Silva Moura (a 

segunda dos treze filhos do Coronel Justino). Como João Gabriel Baptista – um dos filhos do 

casal Ernesto e Justina – nasceu em 1851, em Oeiras, é possível que, em novembro de 1849, se 

não fossem casados, já estivessem comprometidos. 

Fazer parte da família Moura deve ter sido uma alavanca política para Ernesto. O 

Coronel Justino era apenas uma década, aproximadamente, mais velho do que esse genro, mas 

já tinha considerável projeção política em Oeiras, a então capital do Piauí, onde nascera em 12 

de dezembro de 1809. Filho de pai português, Justino foi “negociante, fazendeiro e agricultor”, 

além de político. Teve doze mandatos de deputado provincial, de 1835 a 1869. Galgou todos 

os postos na oficialidade da tropa auxiliar ou de segunda linha: de alferes a coronel. Começou 

 
7 O terceiro mais votado foi João José Baptista, possivelmente alguém de sua família. Dois anos depois, 

Ernesto  é o 5º suplente  de juiz municipal dali. O 2º suplente é João José Baptista (O ECHO LIBERAL, 27 mar. 

1851). 
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nos Corpos de Milícia, existentes desde o período colonial, extintos em 1831e substituídos pela 

Guarda Nacional. Na sua cidade natal foi juiz de fora, juiz de paz, juiz municipal e de órfãos, 

vereador e presidente da Câmara Municipal. Estava nesse cargo quando ocorreu a mudança da 

capital da província para Teresina, cabendo-lhe a incumbência e a honra de estar na linha de 

frente desse processo.8  

Volto a tratar de Ernesto José Batista. No dia 13 de julho de 1851,  ele e outro suplente 

de deputado provincial foram chamados para assumir cadeiras na Assembleia Legislativa do 

Piauí (O ECHO LIBERAL, 24 jul. 1851). Tal procedimento era comum quando os titulares 

tinham impedimentos que os impossibilitava de exercer o cargo ou faltavam repetidas vezes às 

sessões, sem apresentar justificativas. Os dois novos deputados assumiram num momento de 

grande efervescência política. Discutia-se a transferência da capital da província de Oeiras para 

um novo lugar. A polarização estava entre a Vila do Poti e a Barra do Mulato. Ernesto votou 

pela primeira  opção, a vencedora, a futura Teresina (O ECHO LIBERAL, 31 jul. 1851). 

Em 1860 ele continuava como deputado provincial. Por mais de uma vez chegou a ser 

eleito vice-presidente da província, tendo oportunidade de ocupar interinamente a presidência, 

em breves períodos.9 Pela legislação em vigor, o presidente era nomeado pelo governo central, 

podendo ser natural de qualquer província. Os vice-presidentes, em numero de seis, eram 

escolhidos dentre os deputados provinciais, por seus pares, assumindo um de cada vez na 

ausência do presidente ou no impedimento dos que estivessem melhor colocados na lista dos 

vices.  

Ernesto era do Partido Conservador ou Saquarema. Na imprensa, foi retratado de 

maneira diferente por apoiadores e opositores. Artigos no jornal O Propagador veem-no com 

simpatia e qualificam-no como “saquarema conciliador”, em contraposição aos “saquaremas 

puros”. E dizem: “...o Sr. Ernesto, conquanto conservador, não é atrabiliário...” (O 

PROPAGADOR, nº 26, 1858;  3 jul. 1859). Isto é, não seria irascível e não viveria furioso.  Ao 

contrário, seria um político que não entrava em polêmicas com os adversários pelos jornais (O 

PROPAGADOR, 11 fev. 1859). Talvez, essa última apreciação estivesse se referindo ao  

posicionamento dele em não se defender pessoalmente dos ataques recebidos do jornal O 

Expectador, periódico de outra facção do Partido Conservador, que o acusou de ser “arbitrário, 

ignorante, hipócrita”, por se opor à eleição de um religioso (Pe. Antonio Augusto), porque esse 

 
8 As informações sobre Justino Moura foram extraídas do esboço biográfico sobre ele, publicado em CASTELO-

BRANCO (1879) 
9 Foi 1º, 2º e 3º vice-presidente da província, tendo ocupado interinamente a presidência de 9.08 a 10.09.1855, de 

27.06 a 27.07.1859 e de 1.05 a 13.07.1860. LISTA DE GOVERNADORES (22 set. 2021)  
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não era  brasileiro nato (Apud O PROPAGADOR, 23 jul. 1860). Outra crítica feita a ele nesse 

jornal de conservadores dissidentes destacava sua ligação com a cidade de Caxias, chamando-

o “Ernesto de Caxias”. E ridicularizava seus propósitos políticos ao afirmar que ele “diz gostar 

muito de ser presidente por causa do toque da corneta, quando anuncia sua excelência...” (O 

EXPECTADOR, 10 out. 1860, grifo no original).   

Os comentários feitos n’O Propagador, sobre os curtos períodos em que ele esteve à 

frente do governo de sua província natal, mantêm o tom elogioso com que esse jornal o tratava. 

Para os articulistas, ele tinha agido com prudência, provendo apenas os cargos menores que 

vagavam, sem pretender fazer grandes alterações (O PROPAGADOR, 31 jul. 1859).  

Em 13 de julho de 1860, Ernesto deixou a presidência do Piauí pela última vez, 

entregando-a ao novo titular nomeado pela Corte. No dia seguinte, deixou o cargo de vice-

presidente e retirou-se para a cidade de Caxias. Sua partida ganhou registro na imprensa de 

Teresina: “Foi S. Exc. acompanhado até o porto de embarque por sua Exc. o Snr. Presidente, o 

Chefe de Polícia, e numeroso concurso de cidadãos, e por uma guarda de honra” (O 

PROPAGADOR, 16 jul. 1860). Talvez estivesse decidido a não mais disputar cargos eletivos. 

Um comentário num artigo d’O Expectador (10 de outubro de 1860) fortalece essa hipótese. 

Ao analisar o quadro político em São Gonçalo, o autor do artigo afirma não compreender porque 

Ernesto, chefe de uma das “parcialidades” do Partido Conservador naquela localidade, não 

havia comparecido às eleições municipais, deixando o chefe da outra “parcialidade” sem 

adversário. Nessa ocasião é tratado como Coronel Ernesto e não mais como tenente coronel.  

Em 1864, alguém que preferiu ficar no anonimato sugeriu o nome dele para concorrer à 

eleição para senador pelo Piauí (PUBLICADOR MARANHENSE, 12 mai. 1864). Mas não 

encontrei indícios que tenha se mobilizado para levar a frente tal ideia. Todavia, com sua 

vivência política anterior, dificilmente ficaria a margem da vida política em Caxias, onde estava 

residindo. Assim, nesse ano, ele está entre os nove homens que compõem uma comissão 

destinada a organizar uma companhia com a finalidade de construir uma ponte sobre o rio 

Itapecuru, para facilitar a comunicação com o bairro da Trizidela.      

A participação na vida político partidária era apenas uma de suas formas de atuação.  Na 

citada notícia do seu falecimento, é mencionado como “negociante matriculado residente em 

Caxias”. Foi comerciante também no Piauí, onde teve a firma Ernesto & Barros, com José Alves 

de Barros. A dissolução amigável da firma é divulgada pela imprensa piauiense, em anúncio de 

30 de novembro de 1860, onde é comunicado que ficava a cargo de Ernesto a liquidação da 

sociedade comercial (O PROPAGADOR, 10 dez. 1860). Tudo indica que ele estava ficando 
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mais em Caxias, porque o comunicado esclarece que os devedores da firma deviam se entender 

com os procurados dele em Teresina.    

Nos almanaques publicados sobre o Maranhão, relativos aos anos de 1860 a 1866, o 

nome dele integra a relação dos donos de “casas de negócios, de secos, molhados e fazendas” 

de Caxias, instalado no Largo da Matriz. A localização do seu estabelecimento comercial é 

indício de seu elevado status sócio econômico na cidade, considerando que, tradicionalmente, 

os imóveis situados nas proximidades das principais igrejas eram os mais valorizados. No ano 

de 1863, sua casa comercial é mencionada como “Ernesto José Baptista & Genro”, mas não 

tive como saber se o genro era Francisco de Sousa Vaz Junior.  

 No ano de 1860, Ernesto está na relação dos “criadores de gado”, com propriedade rural 

no lugar Tapera; nos anos seguintes, até 1866, no lugar São João, município de São José das 

Cajazeiras (atual Timon). No ano de 1861, também está relacionado entre “proprietários e 

capitalistas”. É certo que teve imóveis urbanos, a exemplo das “meia-águas” na Rua Grande e 

da “meia morada” na Rua Paissandu, em Teresina, anunciadas para venda, três anos depois de 

sua morte (O PIAUHY, 25 jun. 1869). 

Em face dos indícios apontados, presumo que ao longo de sua vida ele tenha mantido 

residência simultaneamente no Piauí e no Maranhão. No Piauí, possivelmente atuou em Oeiras 

(ali nasceu seu filho João Gabriel, como já foi dito), São Gonçalo (onde tinha ligações 

familiares e políticas) e Teresina (após a criação dessa cidade). No Maranhão, suas bases 

estavam em Caxias, como apontam muitas informações encontradas nos jornais. O mais 

recuado no tempo é de 1846, já mencionado, assim como a notícia de sua chegada ali em 1849, 

vindo de São Luís. Em dezembro de 1851, o presidente da província do Maranhão manda 

entregar-lhe em Caxias uma encomenda vinda da Bahia, destinada ao presidente da província 

do Piauí. Em 1854, novamente ele é o destinatário, em Caxias, de uma remessa enviada pelo 

governante do Maranhão ao do Piauí: a quantia de 1:920$000rs (um conto, novecentos e vinte 

mil reis). Em abril de 1858,  mais uma vez seria intermediário entre os dois governantes, mas 

algo não deu  certo e isso é justificado por ele  “já ter regressado a Caxias” (PUBLICADOR 

MARANHENSE, 18 dez. 1851, 12 mai. 1854, 15 mai. 1858). 

Em 1858, o anúncio de um escravizado que fugira de uma fazenda em Barras, no Piauí, 

trás o nome dele como a pessoa a quem, em Caxias, podia-se entregar o fugitivo, caso esse 

fosse ali encontrado (O PROPAGADOR, 27 nov. 1858)10.  

 
10 Eram mencionadas mais duas pessoas, uma em Teresina, a outra em Campo Maior. Qualquer uma das três podia 

receber o fugitivo capturado e recompensar bem o autor da reescravização. Os capitães do mato existiam desde os 

tempos coloniais, autorizados pelo poder constituído, mas qualquer pessoa podia se arvorar a capturar quem 
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Como um homem de posses do seu tempo, Ernesto Baptista e sua família também 

possuíram escravizados. Encontrei três, direta ou indiretamente ligados a ele ou à sua família, 

mencionados em notícias veiculadas na imprensa. Um “escravo lenhador” da firma Ernesto & 

Barros, que se afogou no rio Parnaíba, quando virou a canoa em que vinha com “dois 

moleques”, os quais foram salvos por outras pessoas (O PROPAGADOR, 18 set. 1858). Talvez 

os dois jovens salvos também fossem escravizados, pois o termo “moleque” era usado para 

definir crianças e jovens submetidos à escravidão. O segundo é o “pardo Lourinho”, vendido 

ao Coronel Ernesto por Major Ludgero de Moraes Rego, que estava com “sua condição” sendo 

investigada pelo juiz de direito substituto da Comarca de Oeiras, em 1862 (O EXPECTADOR 

, 30 jul. 1862).  Seria mais um caso de escravização ilegal de um homem livre ou de 

reescravização  de um liberto? A historiografia tem mostrado como essas situações eram 

frequentes. O terceiro caso é o de Maria, cujo senhor é o menor Ângelo Custódio Baptista, um 

dos filhos de Ernesto. Devido à prática de publicar atos e correspondências oficiais pela 

imprensa, pudemos saber que Justina Rosa da Silva Moura, mãe e tutora do menor, não havia 

feito o registro da ingênua Bernarda, filha da escravizada Maria, e agora devia pagar uma multa 

pela omissão. Como o débito devia ser pago em Oeiras, é provável que a viúva de Ernesto 

estivesse residindo nessa cidade (A IMPRENSA, 21 mai. 1881). 

Bem, nessa altura da pesquisa nada havia sido encontrado que relacionasse Ignacia, seu 

marido, seu pai ou seu sogro a Buriti. As expectativas estavam em ainda localizar os inventários 

do pai e do sogro dela. Talvez neles estivesse a comprovação buscada.  Ocorreu, então, algo 

inesperado, que pôs em cheque o viés que estava sendo seguido na pesquisa. O conterrâneo 

Denilson Freitas avisou-me haver encontrado o nome de Ignacia Vaz num jornal da década de 

1840. Até então, eu não havia realizado buscas com o nome dela nos jornais publicados no 

Maranhão, nas primeiras décadas da imprensa periódica brasileira.  E qual não foi minha 

surpresa quando vi citada a localidade Buriti de Ignacia Vaz, nas edições dos dias 14 de 

janeiro e 7 de julho de 1839, do celebre jornal Crônica Maranhense. Ora, se nessa data já havia 

um lugar assim denominado, a Inácia Vaz que deu nome ao Buriti não pode ser a Ignacia da 

Purificação Baptista, que nasceu em 1843 (considerando que tinha 48 anos quando faleceu, em 

1891) e só tornou-se Vaz após seu casamento, em 18 de novembro de 1863. A Ignacia Vaz que 

viveu em Caxias e sobre quem estivera pesquisando não é a que eu procurava.  

 
buscava escapar de sua condição de escravizado ou escravizada. O atrativo da recompensa oferecida pelos senhores 

e senhoras de cativos e cativas tornava qualquer pessoa um capitão do mato em potencial.  
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Como explicar, então, o fato de familiares dela considerarem serem descendentes da  

fundadora de Buriti? Presumo que tal dedução resulte da similaridade dos nomes. Mas, sem 

comprovação documental, a dedução não se sustenta.   

Assim, a pesquisa voltou à estaca zero. Felizmente, há outras pistas a seguir e espero 

que me possibilitem desvendar o enigma que se mantém: quem foi e quando viveu a mulher 

consagrada como a fundadora do lugarejo, embrião do que se tornou a freguesia, depois vila e 

cidade, sede do município de Buriti de Inácia Vaz.  

A despeito dessa frustração, vivi o prazer sempre renovado de realizar uma pesquisa e 

escrever um artigo. Aproveito o material levantado nessa primeira investida para mostrar o 

quanto o desenrolar de uma pesquisa histórica pode surpreender. E, também, para trazer mais 

elementos sobre pessoas e famílias integrantes das classes sociais mais altas, em especial: a) a 

família em que estava inserido o casal Ignacia e Francisco de Sousa Vaz Júnior); b) o político 

e homem de negócios Ernesto Baptista Vaz, que atuava em duas províncias, um bom exemplo 

de como os limites geográficos e político-administrativos podem ser ultrapassados.  
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RECLAMANTES DO CORPO DE COMÉRCIO NO O AMIGO DO 

HOMEM (1827) 
Simone Lara Alves Sampaio1 

 

Introdução  

Com o intuito de compreender os conflitos envolvendo aqueles identificados como 

“brasileiros” e “portugueses” à época da Independência, explorei formulações de autores como 

Istvan Jancsó, Marcelo Cheche Galves, Gladys Sabina Ribeiro e Luísa Moraes Silva Cutrim. O 

contato com esses autores, lidos a partir da articulação entre imprensa e Independência, permitiu 

melhor compreensão acerca do contexto de circulação, na cidade de São Luís, do jornal O 

Amigo do Homem (1827).   

Também no pós-Independência, dá-se a instalação da Comissão Mista Brasil-Portugal, 

prevista pelo Tratado de Paz e Aliança e responsável por avaliar processos referentes às 

reclamações feitas por negociantes que tiveram bens sequestrados durante o processo de 

Independência e decidir sobre eventuais ressarcimentos / indenizações. Esse ambiente de 

reclamações também compõe o cenário de disputas entre aqueles reconhecidos politicamente 

como “brasileiros” e “portugueses”2  no Primeiro Reinado, razão para que a instalação da 

Comissão também fosse pensada a partir de sua repercussão na imprensa.  

O trabalho é resultante de dados que coletei3 e analisei acerca de informações sobre o 

jornal Amigo do Homem (1827) a partir de elementos como: o contexto de sua criação; 

reclamantes atuantes no Corpo de Comércio, a atuação política de “portugueses” e “brasileiros” 

no processo de adesão e as relações variadas em que negociantes e correspondentes aparecem 

na discussão do jornal.  

Contudo, ocorreu a análise e sistematização de dados de 104 edições do jornal O Amigo 

do Homem, impresso pela Tipografia do Maranhão e em circulação durante o ano de 1827, 

tendo como objetivo compreender as articulações políticas que ocorreram no pós-

independência e traçar, a partir dos dados mapeados, como atuavam no meio político e 

econômico negociantes “portugueses” e “brasileiros”. Por meio da identificação de alguns 

nomes recorrentes no jornal e atuantes no Corpo de Comércio foi possível atestar a influência 

 
1 Graduanda do curso de História pela Universidade Estadual do Maranhão.  
2  De acordo com Robert Rowland (2003), em virtude de um processo de mudanças em que ocorria a 

Independência, é necessário que se defina conceitos acerca de quem seriam “portugueses” e “brasileiros”, noções 

não limitadas ao local de origem desses personagens, e que também compreendia as posições políticas assumidas 

naquele momento, em relação à Independência.      
3 Uma sistematização do material de pesquisa coletado para fins de pesquisa da iniciação científica.  
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destes personagens e sua relação com a agroexportação e a importação de um conjunto variado 

de produtos (incluído escravizados), em relações mantidas com as praças comerciais de 

Portugal e África. Com intuito de avançar e compreender debates que são recorrentes no jornal, 

foi necessário tomar contato com bibliografia acerca da historiografia que dialoga com os 

conflitos da Independência a partir das noções de “portugueses” e “brasileiros”, concebidas 

como identidades políticas (Ribeiro, 2011).  

 

Reclamantes do Corpo de Comércio do Maranhão contemplando as relações e 

“portugueses” e “brasileiros” em O Amigo do Homem (1827) 

Ao se pensar as independências na parte americana do Reino Unido português, ainda é 

notório a ideia de que foi um processo pacífico, bastante romantizado por uma tradição 

constituída nos Oitocentos, ainda presente no senso comum. É necessário que se esteja atento 

aos debates historiográficos mais recentes sobre o período, para que a partir dessas percepções 

se possa estabelecer de que maneira e quais aspectos são relevantes para entender as 

independências. 

A autora Wilma Costa (2005, p. 69), em balanço historiográfico sobre a Independência, 

registrou o peso da tradição das primeiras narrativas sobre o tema: “[...] o caráter pacífico do 

povo brasileiro, infenso às mudanças bruscas e às adesões radicais”.  É possível perceber, 

novamente, o predomínio de “heranças coloniais” de matriz europeia, justificadoras de certa 

hierarquia do estado monárquico brasileiro, em relação aos seus vizinhos de colonização 

espanhola. 

De fato, o momento das adesões das então capitanias4 do Norte à Revolução Liberal de 

1820 ajuda a entender a diversidade de interesses em conflito, também presentes no momento 

das Independências.   

Esses dois momentos, cada um a seu modo, para a gradativa construção das noções de 

“brasileiro” e “português” para aquele momento. Segundo Mathias de Assunção (2005), Miguel 

Bruce, advogado radicado no Maranhão e figura de oposição no ambiente político da Revolução 

Liberal de 1820, tornou-se peça-chave das primeiras juntas de governo do Maranhão no período 

pós-Independência. Se no primeiro momento, a questão “portuguesa” ainda não estava posta, e 

nem poderia, no segundo momento caracterizou-se por autor de medidas antilusitanas, que 

evidentemente afetavam antigos inimigos.   

 
4 Denominadas como províncias, por decisão das Cortes portuguesas, em setembro de 1821.   
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Desgastado, já no cargo de presidente da província, foi deposto pelo almirante Cochrane 

em dezembro de 1824.  Sobre as noções de “brasileiros” e “portugueses” nesse momento de 

incertezas, Gladys Sabina Ribeiro observa que:  

No contexto do “concerto geral das nações”, as fórmulas de “amor e a 

adesão à Causa Nacional” serviriam para afirmar uma identidade que foi 

sendo forjada paralelamente ao novo país, à construção do novo Estado-

nação. Este deveria reivindicar posição no cenário americano e europeu, 

sobretudo porque era um legítimo Bragança e herdeiro direto do trono 

português. Foram essas incertezas e ambiguidades que levaram d. Pedro a 

fazer a Proclamação aos “portugueses”, de forma didática no dia 21 de 

outubro de 1822. Recapitulava os eventos e os motivos que teriam levado à 

separação e definia, na prática, quem eram os “bons portugueses”, chamados 

na ocasião de “brasileiros” (Ribeiro, 2007, p.399-400).   

Ainda sobre o Maranhão, essas identidades foram construídas em meio às guerras de 

Independência, provocadas por tropas independentistas e pela atuação do almirante Cochrane, 

mas também por um cotidiano de violências contra os “portugueses” da província, 

especialmente durante a administração de Miguel Bruce (1823-1824). O aumento dos conflitos 

culminou com maior número de “portugueses” expulsos, demitidos ou simplesmente agredidos.   

Tais violências não foram exclusividade das províncias do Norte. Gladys Ribeiro (2007) 

destaca que os bens sequestrados na região sul, especialmente no Rio de Janeiro, foram objetos 

de avaliação por parte de tribunal criado especialmente para essa finalidade: o Juizado de 

Sequestros de Bens; já os prejuízos acumulados na região Norte, tiveram que aguardar pela 

assinatura do Tratado de Paz e Aliança, em agosto de 1825, e a consequente criação da 

Comissão Mista Brasil-Portugal, em 1827.   

A instituição da Comissão Mista Brasil-Portugal, em 1827, prevista no Tratado de Paz 

e Aliança, assinado em 1825, teve a finalidade de julgar as reclamações e bens confiscados de 

“brasileiros” e “portugueses” durante o processo de Independência. Das 509 reclamações 

submetidas à Comissão, 122 tiveram como referência o Maranhão. Esses dados, sistematizados 

por Gabriel Pereira (2009) oferecem informações importantes sobre os membros do Corpo de 

comércio do Maranhão que recorreram à Comissão. Para o mesmo ano de 1827, na Comissão 

e no Amigo do Homem, os “portugueses” em questão são personagens importantes: na 

reclamação dos prejuízos do passado recente e na atuação mercantil (e política) do presente.    

Com base nos dados oferecidos por Gladys Ribeiro (2007) é nítido que as reclamações 

dos “portugueses” foram em maior quantidade; na maioria dos casos, atuantes no Norte do 

Brasil. Com a análise do jornal O Amigo do Homem demonstrou o potencial de mapeamento 

dos “portugueses” do Maranhão que recorreram à Comissão Mista. Impresso pela Tipografia 

Nacional do Maranhão, instaurada em 1821, o jornal tinha como proprietário e redator João 
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Crispim Alves de Lima, um conhecido “português”, reintegrado à vida política da província 

após 1825, como muitos outros. 

A partir da análise feita junto às edições do jornal O Amigo do Homem nota-se que, após 

as tensões que caracterizaram a incorporação do Maranhão ao Império do Brasil, as relações 

políticas conflituosas, antes recorrentes, entre “portugueses” e “brasileiros” não eram mais 

frequentes visto que, o que se pôde compreender a partir da coleta de dados do jornal é que 

temáticas abordadas com frequência tratavam das relações comerciais e assuntos políticos de 

outra natureza, que não a de base identitária.   

Marco Morel (2009), ao afirmar que a imprensa seria um meio utilizado como 

ferramenta da Coroa com o intuito de ser um mecanismo viável para os mais poderosos naquele 

momento de ter sob controle também o que seria abordado pelos jornais, é uma característica 

bastante latente no jornal O Amigo do Homem, quando analisamos os recursos que o redator 

dominava para tratar dos assuntos comerciais sempre evidenciando também o papel de poder 

que tal figura exercia na província. Com algumas menções relacionadas a lista de assinantes do 

jornal, é possível notar que as relações ultrapassavam o âmbito comercial algumas vez.    

A figura do redator “português” João Crispim Alves de Lima tem sua importância a ser 

destacada por se tratar de um indivíduo que estava presente com frequência em assuntos que 

eram de caráter político, em decisões importantes na vida política da província. A partir da 

análise das edições e, em especial, da edição n. 16, de 24 de fevereiro de 1827, é possível notar 

sua ativa participação em assuntos que demandavam aprovação, e que evidenciavam cada vez 

mais sua atuação em ações políticas já plenamente integradas ao governo de D. Pedro I.   

Pelo menos naquele momento, Alves de Lima, que em 1831 será acusado de 

“português” pelos líderes do movimento conhecido como Setembrada (Galves, 2021), exerceu 

a liberdade de expressão, facilitada pelo apoio devotado ao Imperador.   

Segundo Marco Morel (2005), muitas vezes a opinião expressa em um jornal pode ser 

uma maneira encontrada pelo redator em buscar com que os leitores tomem uma opinião que 

não seja a sua como verdade absoluta, ocorrendo assim um processo de generalização, fato esse 

bastante recorrente no jornal quando um negociante é mencionado como por exemplo, o caso 

de Antônio José Gomes importante comerciante que tratava de negociações de cargas com o 

porto de Lisboa e comercialização de escravos e apresentava  vínculo direto com o redator por 

estarem inseridos na mesma reunião para aprovação de projetos relacionados a província do 

Maranhão.  

As viagens marcavam a atuação dos negociantes na província, visto que 

comercializavam com diversas regiões, tanto para abastecimento do mercado 
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interno – com navios enviados para o Pará, Ceará, Parnaíba e Pernambuco, 

como na exportação e importação de gênero ao redor do Atlântico – com idas 

e vindas de embarcações para Lisboa, Porto, Liverpool, Gibraltar, Havre de 

Grace, entre outros, Além disso, a base das viagens comerciais dos 

negociantes se pautavam no comércio de escravos, o que explica as 

constantes entradas e saídas de embarcações de Cabinda, Angola, Benguela 

e Bissau (Cutrim, 2018, p.04).      

O intuito aqui é compreender de que maneira os nomes dos negociantes do Corpo de 

Comércio, futuros reclamantes na Comissão Mista Brasil-Portugal, eram apresentados pelo O 

Amigo do Homem, por exemplo, com os registros da retomada de suas atividades comerciais 

em praças de Portugal e da África.     

Para tanto, recorro a informações sistematizadas por Gabriel Langie Pereira (2009) ao 

investigar os processos que foram registrados por reclamantes a Comissão Mista Brasil-

Portugal, relacionados ao Maranhão. A sistematização de dados é elaborada com itens com a 

nacionalidade, objeto da reclamação, julgamento, nome dos reclamantes e valores das 

reclamações que totalizaram 122 reclamações no Maranhão, que ocorreram por conta dos 

sequestros de bens que poderiam variar de acordo com o gênero das cargas. Traçando um 

comparativo com os nomes mais recorrentes no Corpo de Comércio, foi possível identificar no 

jornal 16 nomes, alguns em comum com os dados que são fornecidos por Gabriel Pereira 

(2009). 

Segundo Gabriel Pereira (2009), as reclamações referentes ao Maranhão eram, em sua 

maioria, feitas por “portugueses” ou indivíduos que estavam no Maranhão e que fizeram o 

juramento, fato esse que evidencia o papel das relações comerciais entre as praças de São Luís 

e de Lisboa ou Porto naquele momento.     

Entende-se assim que não existia uma comunidade sólida de negociantes nas 

praças de Belém e de São Luís e mesmo, não se formaram circuitos internos 

de acumulação mercantil de expressão na região. No momento de crise 

política, as ligações comerciais com as praças portuguesas ainda eram 

devera intensas, sendo os negociantes locais, em sua quase totalidade 

subordinados aos capitais mercantis e as direções dadas ao mesmo pelos 

negociantes de Portugal (Pereira, 2009, p.265).   

Como foi possível ser analisado no jornal Amigo do Homem, eram muito frequentes as 

relações comerciais entre negociantes de São Luís e relações com portos de Portugal e Angola, 

locais de onde advinham cargas de escravizados ou diversos tipos de mantimentos e objetos. 

Sendo assim, relações internas eram pouco vistas e quando ocorria não envolviam diretamente 

negociações para compra e venda, mas sim casos de embarcações que necessitaram atracar em 

outros portos, por razões operacionais.  
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O comércio transatlântico possibilitou inúmeros benefícios para os negociantes visto 

que, as relações que envolviam as praças comercias de outras localidades sobretudo da Europa 

e em África beneficiaria ainda mais a economia no Maranhão, tendo como já foi mencionado a 

exportação e importação de escravizados, como também o início da exportação de algodão que 

no jornal é mencionado poucas vezes, o que nos faz compreender que ainda está ocorrendo a 

inserção de um novo tipo de carga no mercado.   

Ao analisar as 104 edições do jornal Amigo do Homem, foi possível identificar a 

presença de 16 reclamantes que aparecem nas edições por diferentes motivos, note-se que 

poucos são aqueles que têm algum tipo relação direta de trocas comerciais um com o outro. 

Nomes como Antônio José Meireles são citados em diferentes situações, o que sugere o quanto 

sua figura era influente nas relações comerciais ligadas a venda e compra de sujeitos 

escravizados e os envios e recebimentos de cargas de mantimentos alimentícios, dentre outros 

objetos. Como podemos observar na tabela abaixo: 

 

Reclamantes do Corpo de Comércio no Jornal Amigo do Homem 

Nome do Reclamante  Edição, página e ano  Motivo do Aparecimento  

Antônio José Gomes n. 5, p.6, 1827 É mencionado por tratar das 

negociações de escravizados 

que serão vendidos para um 

comerciante de grosso trato 

recém chegado de Portugal. 

José Rodrigues Roxo n. 34, p. 8, 1827 Mencionado pela venda de 500 

escravos vindos de lugares 

diferentes da África. 

João José de Almeida Júnior n. 3, p. 6, 1827 Mencionado nos registros do 

porto de São Luís pela chegada 

de 19 escravos sendo 5 ladinos 

e 14 boçais, com passaportes 

nos quais se referiam ao 

negociante. 

Fonte: produção própria. 
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O reclamante, José Rodrigues Roxo, chama atenção na pesquisa por se tratar de um 

sujeito que é comerciante de grosso trato e que aparece nas edições sempre com cargas de 

grande volume/valor, enviadas muitas vezes para África, nos fazendo perceber as relações da 

praça comercial de São Luís com outros continentes; Roxo, é também citado como um dos 

principais nomes na lista de acionistas do Projeto da Sociedade Agronômica para Colonização 

de Estrangeiros, empreendimento que tentava reunir importantes elementos da praça de 

comércio de São Luís, e que contou com a participação do editor de O Amigo do Homem.    

Destaco também Miguel Tavares, que pela quantidade de vezes em que é mencionado 

e pelas cargas e tipos de relações comerciais em que aparece, pode ser caracterizado como como 

um dos principais nomes atuantes tanto no âmbito comercial (como no exemplo da importante 

carga de cana-de-açúcar recebida), quanto no meio político, em que figurou com destaque no 

jornal.    

No entanto, como é destacado por Luísa Cutrim (2018), é notório o quanto outros 

negociantes e correspondentes que integram o Corpo de Comércio no Maranhão  são citados 

com recorrência nas edições do Amigo do Homem, como nos casos de: Antônio José Gomes, 

mencionado por manter relações com a praça comercial de Portugal - transporte de cargas de 

vinhos e comércio de sujeitos escravizados; Francisco Tavares Barros, citado em alguns avisos, 

com destaque para a edição que trata de uma espécie de mediação entre um grande negociante 

em Portugal e outro que está no Maranhão, à espera de uma carga importante de vinhos ou 

escravizados – Barros também aparece na única lista nominal de assinantes do jornal Amigo do 

Homem, publicada em 4 de agosto de 1827.   

 Manoel Antônio de Carvalho e Oliveira, presença menos frequente no jornal, aparece 

em uma edição tratando de uma carga do porto de Lisboa; Manoel Duarte Godinho foi objeto 

de registros mais voltados para a sua atuação política; Manoel João Correa de Souza foi 

mencionado somente para tratar de relações do meio político, em sessões que ocorriam 

constantemente na câmara.  

 Com o intuito de não estender tanto a discussão dos reclamantes presentes nas edições, 

apresentei informações gerais, que revelam os principais nomes de negociantes ou 

correspondentes citados e que integraram o Corpo de Comércio, sua interação política naquele 

momento e suas cargas de gêneros variados; em alguns casos, há o registro da comercialização 

de propriedades imóveis.    

No entanto, é perceptível que o jornal O Amigo do Homem, dentro da conjuntura política 

e econômica em que se encontrava, no jornal foi possível identificar claramente aspectos que 
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levasse a perceber com nitidez algumas relações de tensão no âmbito político entre “brasileiros” 

e “portugueses”, ainda que essas tensões ocupassem, permanentemente, o cenário político da 

província. Naquele momento de reintegração dos “portugueses” à vida política e administrativa 

da província, como nos lembra Galves (2011), não havia no Maranhão um periódico que 

representasse os “brasileiros”, situação modificada com a criação do Farol Maranhense, no 

final de 1827. 

 

Considerações Finais 

Portanto, o contexto do pós-Independência e o processo de “adesão” do Maranhão ao 

Império do Brasil contribuíram para compreender os conflitos recorrentes entre “brasileiros” e 

“portugueses” e, a partir daí, o papel do Tratado de Paz e Aliança e das medidas que levaram 

a instauração da Comissão Mista Brasil-Portugal. Essas questões, a serem apreendidas a partir 

da província do Maranhão, e do jornal O Amigo do Homem, devem realçar peculiaridades 

importantes, próprias da forma como esse território compôs o Reino Unido português.  

Portanto, na análise do jornal O Amigo do Homem foi possível detectar aspectos da 

poderosa influência que a praça comercial da província do Maranhão estabelecia, e o papel 

exercido por negociantes não unicamente em assuntos que demandassem relações comerciais; 

em sentido mais amplo, política e economia compunham a atuação destes personagens, em 

momento de reorganização da vida política da província, especialmente após a assinatura do 

Tratado de Paz e Aliança, em agosto de 1825.   

Com base nos 16 nomes de comerciantes encontrados e mapeados no jornal, foi possível 

explorar não apenas os elementos supracitados, mas também perceber a importância comercial 

da praça de São Luís naqueles primeiros anos do Império do Brasil. A partir do manuseio do 

jornal e da sistematização dos dados obtidos, transparecem importantes negociantes, redes 

comerciais e a importância política desses personagens, “portugueses” que agora se 

acomodavam à nova ordem das coisas.   
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ESTRATÉGIAS QUE SE CRUZAM NA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO 

LUSO-BRASILEIRA: as violações dos direitos humanos através da 

Comissão Nacional da Verdade e da Comissão do Livro Negro sobre o 

Regime Fascista 
Thayane Cristine Santos Sousa 

 

Introdução 

A compreensão e desenvolvimento dos estudos históricos sobre os países que saíram 

recentemente de períodos ditatoriais traumáticos, como a ditadura civil-militar brasileira e o 

salazarismo português, há, até os dias atuais, um constante embate em torno de questões 

relacionadas com ideais de reconstrução dos valores de um Estado de Direito, pautada pela 

“delicada tensão” entre justiça e paz. 

As transições políticas em direção a regimes democráticos, no Brasil e em 

outros países do Cone Sul, foram demarcadas, principalmente, pelas décadas 

de 1980 e 1990, com a passagem do poder para presidentes eleitos pelo voto 

popular, a adoção de novas leis e até de novas Constituições nacionais, 

fortemente influenciadas pela temática dos direitos humanos. (RODRIGUES, 

2014, p. 185).  

O conceito de justica de transição emergiu, internacionalmente, a partir de analíses sobre 

contextos nacionais de transição política em sociedades que experimentaram violações maciças 

dos direitos humanos. (RODRIGUES, 2014, p.186). A estrita relação entre os direitos humanos 

e o conceito de justiça de transição são vistos quando há o cumprimento de quatro direitos 

fundamentais: 1) o direito da vítima de ver realizada a justiça; 2) o direito de saber a verdade; 

3) o direito à compensação monetária, bem como outras formas de restituição não monetárias; 

e 4) o direto a instituições renovadas, reorganizadas e responsáveis. Por intermédio, esta 

pesquisa estar voltado para a análise, sob os pressupostos da Histórica Comparada, da 

documentação produzida no Brasil e em Portugal na busca pela concretização destes quatro 

direitos: o relatório da Comissão Nacional da Verdade1 e da Comissão do Livro Negro sobre o 

Regime Fascista2.  

No Brasil, os principais mecanismo de justiça de transição foram criados tardiamente 

entre os anos de 1995 a 2005. Por meio da lei n.9.140 se consolidou a Comissão de Mortos e 

 
1 Colegiado instituído pelo governo de Dilma Rousseff, em 18 de novembro de 2011, para investigar as graves 

violações de direitos humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988, que esteve em 

atuação entre 2012 a 2014, data de entrega dos três volumes do Relatório Final.  
2 Comissão criada em 1977, em Portugal, por iniciativa do Primeiro-Ministro do Partido Socialista (Mário Soares), 

encarregada de investigar os crimes e abusos cometidos desde a implementação da Ditadura Militar, em 1926, até 

a Revolução dos Cravos, em 1974. Atuou por 14 anos, procedendo a recolha da documentação de diversos arquivos 

de entidades do Regime Salazarista. Publicou 25 relatórios 
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Desaparecidos políticos, no dia 4 de dezembro de 1995. A Comissão de Anistia entrou em vigor 

no país, no dia 13 de novembro de 2002, cujo o seu objetivo era garantir o cumprimento dos 

direitos daqueles que sofreram violações de direitos entre os anos de 1946 a 1988. É importante 

salientar que a lei n.10.559 serviu para regulamentar o artigo 8 que faz parte da ADCT (Ato das 

disposições Constitucionais transitórias) outro dispositivo de justica de transição.  

Contudo, somente entre 2009 e 2012 o Estado brasileiro estabeleceu 

mecanismo dedicados especificamentea promover o direito à memória e à 

verdade, com a criação do Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil 

(1946-1985) – Memórias Reveladas (portaria n.204, de 13 de maio de 2009, 

da ministra chefe da Casa Civil) e a aprovação das leis n.12.527, de 18 de 

novembro de 2011 (Lei de Acesso a Informação), e n.12.528, da mesma data, 

que instituiu a Comissão Nacional da Verdade. (RODRIGUES, 2014, p.188).  

Com a decorrente democratização das fontes provenientes dos acervos da política é de 

suma importancia tratar acerca da Lei de Acesso à Informação (lei n 12.527/2011) que permitiu 

o acesso a documentação com o objetivo de alcançar à memória e à verdade histórica, dando 

enfase ao acesso da Comissão Nacional da Verdade as fontes.  No dia 18 de novembro de 2018, 

a Lei n 12.528 foi aprovada por grande parte dos Deputados e por ampla maioria dos Senadores, 

por meio disso contribriu para o processo de justiça de transição e fortaleceu um conjunto de 

poderes legalizados, dando abertura ao cumprimento dos objetivos da Comissão. Nesta 

pesquisa a parte que concerne sobre a Comissão Nacional de Verdade no Brasil se limita a 

analise documental do volume I do Relatório da Comissão Nacional da Verdade, a tipologia 

das violações de direitos humanos realizadas pelos agentes responsáveis pela repressão política 

e os grupos diretamente atingidos, entre 1964 e 1988. Segundo Morais (2016) as comissões de 

verdade constituem um dos mecanismos enquadrados na prática da justiça de transição, que o 

International Center for Transitional Justice define como o “conjunto de medidas judiciais e 

não judiciais implementadas pelas nações que procuram lidar com o passado de violações de 

direitos humanos”. (MORAIS,2016.p.3).  E cabe a nós historiadores, sabermos problematizar 

de maneira competente todos os discursos ali presentes direta ou indiretamente.   

Outro elemento a ser destacado é que a Comissão Nacional da Verdade 

iniciou suas atividades em maio de 2012, próximo à data em que passou a 

vigorar a Lei de Acesso a Informações. Isto é,  ambas são iniciativas recentes 

e,com exceção de alguns dados e informações, os resultados desses 

mecanismos de justiça de transição ainda são largamente desconhecidos da 

sociedade brasileira. (RODRIGUES, 2014, p.205). 

A partir desse novo olhar sobre as violações de direitos humanos, faz-se uso da História 

comparada para se voltar os olhares a nosso outro objeto de pesquisa, a Comissão do Livro 

sobre o Regime Fascista. Esta pesquisa relaciona as semelhanças e singularidades existentes 

entre os casos de violações dos direitos humanos contidas nos relatórios da Comissão Nacional 
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da Verdade, no caso brasileiro, e na Comissão do livro Negro, no caso português, inseridas no 

campo da História Política Comparada. Por meio da análise documental, a pesquisa tem como 

finalidade o mapeamento das dentenções ilegais e arbitrárias e nas graves violações dos direitos 

humanos praticados pelas polícias políticas do Brasil (DOI-CODI E DOPS) e de Portugal 

(PIDE-DGS) durante os regimes autoritários.  Essas importantes abordagens históricas a serem 

reveladas trarão novos olhares e debates tanto no âmbito da academia quanto da sociedade.  

A Comissão do Livro Negro sobre o Regime Fascista consolidou-se em janeiro de 1977. 

Em 1932, Antonio de Oliveira Salazar assume de forma planejada a presidência do Conselho 

de Ministros e após a aprovação da constituição de 1993, instaurou-se no país uma das mais 

longevas ditaduras: o salazarismo. Dado o exposto, o regime autoritário inaugurado em maio 

de 1926 é derrubado pelo golpe militar de 25 de abril de 1974.  Em 1977, o primeiro-ministro 

socialista Mário Soares propõem como forma de combate a ideologia fascista a criação de uma 

Comissão Nacional de Verdade em Portugal, cujo o objetivo geral era investigar os abusos 

cométidos durante o período autoritário.  

Durante os 14 anos de atividade, a comissão procedeu à recolha de 

documentação de diversos arquivos de entidades do regime, que publicou em 

25 relatórios organizados por tema: trabalho, sindicatos e greves; legislação 

repressiva e antidemocrática; livros proibidos; discriminação política no 

emprego; estudantes; proibição da TIME; eleições; política de informação; 

presos políticos; repressão política e social e correspondência entre Salazar 

e personalidades relevantes do regime, como Craveiro Lopes, Mário 

Figueiredo, Quirino de Jesus, Assis Gonçalves, Santos Costa e Pedro 

Teotónio Pereira. (MORAIS, 2016 p.10). 

Os estudos sobre a Comissão do Livro Negro assumem maior relevância em 1979 ao 

publicar 25 relatórios que descreviam os casos de horror cometidos pelos agentes da repressão, 

no caso desta pesquisa nos atentamos a 6 relatórios que tratam sobre detenções ilegais e 

arbitrárias praticadas pelos agentes da repressão. Tais estudos podem lançar luzes sobre os 

momentos centrais da repressão política e da censura no período autoritário. Segundo Morais 

(2016), o decreto-lei n.º 110/78, de 26 de maio (DR 120/78, Série I, 26/05/1978) que legitima 

a criação de Comissão do Livro Negro era composta por um grupo de membros como José 

Magalhães Godinho, Fernando Piteira Santos, Teófilo Carvalho dos Santos, Barradas de 

Carvalho, Raul Rego, José Carlos Vasconcelos e, mais tarde, César Oliveira. (MORAIS, 

2016,p.10). Todos opositores ao antigo regime.  

Ao evidenciar o contexto “macro”, as comissões de verdade permitem demonstrar que 

os perpetradores não estavam isolados, mas que pertenciam a todo um sistema legal, ideológico, 

político e militar, que deve, colectivamente, ser responsabilizado pelos abusos. As “micro-

verdades” são importantes, mas as comissões de verdade não são particularmente bem 
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sucedidas a determinar os pormenores de centenas ou milhares de casos, por falta de tempo e 

recursos financeiros e humanos que permitam levar a cabo uma investigação de tal dimensão. 

Quando procuram aprofundar as descobertas a este nível, é frequente que ocorram erros, mesmo 

que irrelevantes para o contexto macro. Contudo, levam os mais críticos a questionar e 

desacreditar todo o processo. (MORAIS, 2016 p.9). 

O historiador José D’Assunção Barros, no artigo História Comparada: um novo modo 

de ver e fazer a história (2007), aponta as novas perspectivas interpretativas que a História 

Comparada suscita, principalmente em função da presença nas pesquisas de um “duplo campo 

de observação” ou “múltiplo campo de observação”, que obriga o historiador a atravessar duas 

ou mais realidades, ampliando e complexificando a análise histórica. Assim, ao comparar 

realidade históricas por meio da escolha de um determinado corte temático, no caso dessa 

pesquisa a Comissão Nacional da Verdade, no brasil, e no caso português a Comissão do Livro 

Negro sobre Regime Fascista, abre-se a possibilidade de lançar novas luzes na produção do 

conhecimento histórico, em busca das semelhanças e singularidades entre a montagem, 

engrenagens e atuação das Comissões para lidar com o passado de violações de direitos 

humanos. O objetivo dessa pesquisa é em suma o mapeamento das detenções ilegais e 

arbitrárias e as graves violações aos direitos humanos praticadas pelas polícias políticas por 

meio de uma analise documental. 

Os métodos efetuados pelas polícias políticas do Brasil (DOI-CODI e DOPS) e de 

Portugal (PIDE) durante os regimes ditatoriais serão analisados nesta pesquisa, ressaltando as 

conexões entre as documentações existentes por meio da incorporação das discussões da 

História Comparada. Em suma, as ideias mencionadas e discutidas no decorrer desse trabalho 

serão um passo para uma análise mais ampla na lógica das Comissões de Verdade usando os 

conceitos da hist[oria comparada, e assim, perceber as singularidades entre a atuação da 

Comissão Nacional da Verdade e a Comissão do Livro Negro sobre Regime Fascista, e as 

relações  feitas em um estudo de casos sobre a repressão política em ambos os regimes que 

afligiram a Sociedade Civil. 

 

Análise historiográfica referente à Justiça de Transição e a Comissão Nacional de 

Verdade no Brasil 

A princípio a compreensão da bibliográfica sobre o período de transição no Brasil é 

essencial, diante desse levantamento temos uma ideia de que modo ocorreu o processo de 

abertura política no país e quais as causas da democratização no âmbito nacional e as tentativas 
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de reparassão do estado com a criação da Comissão Nacional de Verdade e a dinâmica da 

sociedade civil que sofreu com o aparato repressivo do regime anterior. Tendo em vista o 

primeiro semestre de estudos da bolsa, as discussões são ampliadas em dois eixo, a análise da 

cronologia semestral cabe ao levantamento bibliográfico acerca da Comissão Nacional de 

Verdade que ocorreu no Brasil, e da Comissão do livro Negro sobre o Regime Fascista, em 

Portugal.  

A década de 70 iniciou um processo de abertura política nos regimes autoritários 

exercidos no Brasil e em Portugal. No caso português a Revolução dos Cravos trouxe a volta 

das liberdades políticas. No caso brasileiro deu-se inicio com a aprovação da Lei da Anistia em 

1979, contudo o processo foi mais lento, somente em 1985 que o país evidencia o fim do regime 

ditatorial. Contudo com diferentes particularidades e singularidades estes processos de 

transição política colocam em ênfase a oportunidade de trazer uma nova perspectiva política 

comparada entre os dois eixos luso-brasileiro. 

A ênfase dessa pesquisa se concentra na análise documental feita através do 

mapeamento das detenções ilegais e arbitrárias e nas graves violações aos direitos humanos 

praticadas pelas polícias políticas do Brasil e de Portugal. Além disso, o levantamento 

historiográfico dos dois países evidencia as diferentes ações políticas e de que forma as opostas 

formas de transição se consolidaram.  Logo, o processo de transição política no Brasil deu-se 

de forma negociada, no país luso houve um processo de ruptura. Ambos os país criaram suas 

próprias Comissões de Verdade. Contudo, no caso Brasileiro temos a lei de Anistia que colocou 

a atuação da CNV em um outro patamar quando falamos em justiça de transição e busca pela 

verdade histórica.  

Para O'Donnel e Schmitter (1988) a transição política consiste em inventar regras para 

um jogo de múltiplos níveis, tumultuado e apressado. (O'DONNEL E SCHMITTER, 1988, p. 

111). Além disso, Segundo O'Donnel e Schmitter em sua obra Transiçoẽs do Regime 

Autoritário – Primeiras Conclusões (1988) postularam que mesmo com a existências de 

diversas regras para o processo de transição, regras procedurais e mercanismos de restrinções 

absolutas, estes não são garantidas absolutas de que o processo para uma democracia política 

serão respeitados no futuro. Posto isso, podemos observar que ambos os processos de transição 

política luso-brasileiro é comparavél que,  

Primeiro, todas as transições previamente conhecidas para a democracia 

política observaram uma restrição fundamental: é proibido capturar, ou 

mesmo colocar em xeque, o rei de um dos jogadores. Em outras palavras 

durante a transição, os direitos de propriedade da burguesia são invioláveis. 

(O'DONNEL E SCHMITTER, 1998, p.112) 
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Faz-se necessário à leitura de obras sobre verdade e justiça e as principais correntes que 

discutem tal temática. Uma das principais autoras que argumenta o assunto é Luciana Carrilho 

de Moraes. Em sua obra Verdade e Justiça: lei da Anistia e Comissão Nacional da Verdade na 

Democracia Brasileira (2015), Moraes traça uma linha de todo o período transacional, 

destacando as particularidades de forma analitica. Segundo a autora, a justiça de transição só 

teve inicio após a posse do presidente Fernando Henrique Cardoso em 1995, fora fundamental 

pois foi o primeiro presidente após o fim do regime autoritário, por dois objetivos, sob seu 

governo houve através do Congresso Nacional brasileiro abertura para a criação da Comissão 

Nacional de Verdade, o estabelecimento de uma ordem democrática que buscou o direito a 

verdade e a memoŕia, contudo ficou isento o julgamento dos autores da barbárie para não entrar 

em conflito com a Lei de Anistia, pois, o intuito era alcançar uma verdadeira reconciliação 

nacional.  

O artigo 1 da lei que legitima a criação de uma Comissão Nacional da 

Verdade em território brasileiro, estabelece como finalidade a investigação e 

o esclarecimento das violações de direitos humanos praticados  durante o 

período de repressão, visando efetivar o direito à memória e à verdade 

histórica a fim de que se alcançasse a reconciliação nacional, mediante a 

redemocratização. (MORAES, 2015, p.45).  

Para Moraes (2015), extrai-se que o direito à verdade é requisito essencial para que as 

vítimas de graves violações de direitos humanos sejam reparadas e, a posteriori, superem tais 

episódios. (MORAES,2015, p.99). Como já dito anteriormente, a criação de uma comissão de 

verdade  tem sua participação posterior a vigência do Regime, quebra a ideia de ruptura do 

regime autoritário, ainda resta dividas do Estado brasileiro para com aqueles que sofreram 

qualquer forma de repressão por parte dos torturadores. Além do mais, outros autores 

posteriores serão citados destacam a necessidade de uma comissão de verdade para se 

estabelecer o que a justiça de transição não foi capaz de cumprir, como a reconciliação nacional. 

Durante toda a obra percebe-se a tentativa da busca pela “veracidade” nos fatos, ou seja, 

a autora se preocupa em demonstrar seu referencial teórico e sobretudo faz uso das normas da 

lei para a explicação dos acontecimentos; simplesmente utiliza o aparato legal em que ocorreu 

a criação da CNV, chamando-se de literatura descritica.  

Sobre as correntes historiográficas conceituais do golpe de 1964, começa-se com Carlos 

Fico (2001) com sua obra intitulada Como eles agiam: os subterrâneos da Ditadura Militar na 

qual destaca que a discussão começa por meio de uma documentação produzida no recorte 

temporal: 1964-1985.  O debate central é iniciado acerca do modo como se deram as ações que 

levaram os militares ao poder, motivos pelos quais a sociedade civil apoiou o golpe 
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Empresarial-Militar. Para este trabalho é importante o debate que a documentação coloca em 

xeque, as formas como ocorreu a construção das redes de informação, a ligação entre os órgaõs 

e aparelhos de repressão e a criação de consenso por meio de justificativas usadas pelo regime 

ditatorial. Sobre isso destaca,  

Os órgãos militares de informações também realizavam operações de 

segurança, isto é, eram “executantes”, podendo ser caracteriados como 

“órgaos mistos”, de informação e de segurança. Diferentemente das DSI e, 

em boa medida, do próprio SNI, o CIE, o CENIMAR e o CISA também 

patrocinavam “operações”, ou seja, saíram à rua para prender pessoas que 

seriam interrogadas, sendo conhecidos diversos relatos de presos políticos 

torturados por agentes desses órgãos” (FICO, 2001, p.15) 

Carlos Fico ressalta a presença do uso da memória  para entender o contexto do regime 

entre o que se avastou na ditadura Empresarial-Militar e a documentação utilizada pelo autor 

deve ser levada em consideração para uma analise mais ampla acerca do processo de Anistia 

(1979) e do uso orgãos militares de informação que se deu dentro do regime ditatorial. 

Outros autores que discutem acerca da justiça de transição e da CNV, são Pinto e 

Figueira  (2014), salientando a questão dos primeiros anos de exercícios da Comissão Nacional 

de Verdade, o termo “Justiça de Transição” (JT) não é um termo pertencente ao cotidiano do 

povo brasileiro. Isso se deve a uma construção histórica da JT no Brasil onde ignoramos boa 

parte das etapas que outros países, mais avançados no fenomeno da Justiça de transição. 

(PINTO E FIGUEIRA, 2014, p.2).Além disso, trata a atuação e colaboração da CNV é cabal 

para o avanço da justiça de transição e o cumprimento dos direitos humanos no Brasil. Pinto e 

Figueira configuram que o pedido de revisão da lei de Anista que seria feito pela OAB é crucial 

para entender a importancia da CNV e uma vitória para as organizações que faziam parte da 

luta pelos Direitos humanos no Brasil, quer dizer, a articulação dessas organizações buscou na 

democracia à reconciliação nacional. Eles destacam os interesses na busca pela justiça de 

transicão em prol de resolver as mazelas deixadas pelo regime autoritário brasileiro,   

Após o fim do regime militar e do início da transição para o regime 

democrático aatual existiram algumas iniciativas com fins de remediar as 

violações de DH cometidas no Brasil nos anos anteriores. Destaca-se as duas 

comissões criadas após 1988, a Comissão Especial sobre Mortos e 

Desaparecidos Políticos (1961-1985) e a Comissão de Anistia (1946-1988) 

que levaram adiante a pauta da JT no Brasil. Elas, entretanto, não tinham o 

mesmo poder da CNV para apurar os fatos ocorridos. (PINTO E FIGUEIRA, 

2014, p.3).  

Percebe-se que no teor do trabalho de Pinto e Figueira na perspectiva tomada está a ideia 

de um processo de transição democrática incompleta, a CNV é uma das formas de reparação 

criadas pelo Estado para alcançar à justiça, à memória e a garantia aos direitos humanos. O teor 

dessa pesquisa é trazes luzes as formas de violações dos direitos humanos através de uma 
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análise documental do primeiro relatório da Comissão Nacional de Verdade centrada nas 

detenções ilegais e arbitrárias praticadas pelos agentes da repressão.  

O Historiador Carlos Campos (2011) no artigo A História Comparada e suas vertentes: 

uma revisão historiográfica, valeu-se do método comparativo weberiano que almeja analisar 

sociedades de períodos distintos, para obter pontos comuns e os elementos que são singulares. 

(CAMPOS,2011, p.188). O autor centra seus argumentos em torno do método comparativo, 

que seria, um mecanismo que possibilitou uma abordagem mais ampla as nossas pesquisas por 

elevar o conhecimento a um novo leque de possibilidades. De acordo com Campos (2011) 

podemos detectar semelhanças que,  

Novos olhares foram lançados sobre os objetos de pesquisa e aplicações 

metodológicas. Setores da Sociedade que até determinado momento estavam 

deixados à margem das analíses foram englobados nos estudos históricos. 

Tais reflexões historiográficas passaram a dar conta das especificidades 

existentes nas culturas humanas. (CAMPOS, 2011, p.192) 

Carlos Campos (2011) ressalta a necessidade de novos olhares de viés comparado para 

a construção das várias observações e análises sobre os fenomenos sociais que devem ser 

considerados pelos pesquisadores e envolvidos na atividade de pesquisa histórica. (CAMPOS, 

2011, p.193). De acordo com o que foi tratado anteriormente, é perceptível que o fenomeno da 

História Comparada irá nos guiar, frisando as circunstâncias que levaram o lento andamento 

dos objetivos da CNV e os aparatos necessários para a conclusão de uma reconciliação nacional 

no âmbito da sociedade civil, além disso antes de adentramos na documentação é crucial refletir 

sobre o que devemos considerar na construção de um aparato comparativo e de que forma essas 

descobertas serão comparadas ao processo de justiça de transição que ocorreu em Portugal 

como forma de garantia dos Direitos Humanos através do estabelecimento de políticas de 

memórias.  

 

Leitura e análise historiográfica referente à comissão do livro negro sobre o regime 

fascista 

A historiadora Joana Rabelo de Morais (2016) em sua dissertação de mestrado intitulada 

Comissão do Livro Negro sobre o regime fascista: em busca da verdade? discute o período de 

criação e atuação de CLN, desde a sua criação, em 1977, para investigar os abusos cometidos 

durante a vigência do regime ditatorial inaugurado em maio de 1926 e derrubado pelo golpe 

militar de 25 de abril de 1974. Surgiu por proposta do então Primeiro-Ministro, o socialista 

Mário Soares, como forma de combate ao ressurgimento de ideologias fascistas. (MORAIS, 

2016, p.2), complementando o que Priscilla Hayner (2011) elaborou sobre os pressupostos de 
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uma Comissão de Verdade. No decorrer da dissertação, Morais compõe capítulos descrevendo 

cada episódio específico no decorrer da ditadura salazarista. Segundo Hayner (2011)  as 

comissões de verdade são (1) focadas no passado, (2) referentes a um padrão de acontecimentos 

verificado durante um determinado período de tempo, (3) envolvidas direta e amplamente com 

a população afetada, recolhendo informação das suas experiências, (4) temporárias, tendo como 

objetivo final a publicação de um relatório, (5) autorizadas ou mandatadas pelo Estado sob 

investigação (MORAIS, 2016, p.2). Destaca a sua interpretação em torno dos componentes de 

uma CNV, demonstrando a validação documentação e sua relevância, denota-se que,  

Relativamente às comissões de verdade, os autores apontam como expectável 

que sejam implementadas em transições que lidam com um legado de 

repressão profunda, cujo apogeu não tenha ocorrido num passado distante e 

em que o regime fosse liderado por uma figura singular – a de um ditador, ao 

invés das forças militares ou de um partido. (MORAIS, 2016, p.7).  

Então, para Joana Morais (2016), no que diz respeito aos documentos da ditadura, o 

alegado desaparecimento ou destruição de documentação, por constituírem um possível entrave 

ao bom desempenho das funções da comissão. Um dos relatórios dá conta da destruição de 

“grande parte” dos arquivos dos Serviços de Censura.(MORAIS, 2016, p. 27), apontando que 

parte da documentação que deveria ser tratada nos relatórios desapareceu, casos como esse 

dificultam o trabalho da comissão na busca por fatos, detenções ilegais e arbitrárias . De acordo 

com Pereira (2014) os arquivos são produtos de operações humanas que perduram através do 

tempo, monumentos do passado que aguardam, dentre infinitas possibilidades, uma seleção 

possível e finita de materiais. (Pereira, 2014, p.255).  

É interessante observar no trabalho de Luciana Pereira (2014) é o traçado que são postos 

aos arquivos políciais. Segundo a autora o desafio de compreender às fontes é observar além 

do objeto de pesquisa, aprimorando  a intencionalidade e as finalidades políticas que estão 

presentes em sua produção, sobretudo às produzidas pelos órgãos políciais. Além disso, a autora 

destaca que a lei de arquivos em 1991 contribuiu muito para a abertura dos arquivos, cabe ao 

Estado o dever de proteger a documentação, principalmente as fontes de informação das 

agencias encarregadas da repressão e os sujeitos e movimentos que foram objeto de sua 

constante vigilância.  

O fantasma da destruição e do desaparecimento dos arquivos ronda as 

operações de arquivamento e acumulação e é o maior temor dos políciais 

encarregados de arquivar. A imagem da “queima de arquivo” talvez seja 

mais dramática no caso dos arquivos políciais, porque sua destruição 

apagaria carreiras criminais construídas tão obssessiva e cuidadosamente 

por fichários. Como no caso simbólico da queima dos arquivos da Bastilha, 

não se trataria somente de libertar – ou “anistiar” - os criminosos políticos, 
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mas também de anular os crimes passados e seus “históricos de antecedentes' 

anotados meticulosamente nas fichas policiais. (PEREIRA, 2014, p. 264). 

Desse modo, um ponto de suma importância para a análise dessa pesquisa são os 

volumes IV, V e VI do relatório da Comissão do Livro Negro publicados afigurou-se 

especialmente relevante. A escolha dos acontecimentos a contemplar na obra da comissão 

obedeceu às orientações estabelecidas pelos diplomas legais e, uma vez que o método de 

trabalho se prendia com a organização e publicação de documentos “destinados não a julgar 

aqueles que detiveram o poder durante quase meio século, mas sim o regime que eles 

institucionalizaram” (MORAIS, 2016, p.28).  

Diante disso, quando Morais (2016) cita o “profundo e generalizado sentimento da 

necessidade de apuramento e da reposição da verdade histórica”. A análise destes documentos 

permite perceber que o objetivo do governo português em relação ao passado passava por 

estabelecer da verdade sobre o regime de Salazar e Caetano e, recordando o carácter repressivo, 

evitar recorrências. (MORAIS, 2016, p.26).  

O relatório sobre os presos políticos foi dividido em seis volumes – tendo um 

sétimo ficado por publicar, como já referido – e pretendia “dar uma ideia, 

quanto possível completa, da amplitude das prisões efetuadas pela polícia 

política” (1981c: 5). A comissão ressalvou, contudo, a impossibilidade de 

indicar o número exato de presos durante o regime, pela inexistência de 

registo até 1933 – ano a partir do qual passou a haver um livro de registos 

na PVDE (Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, a antecessora da PIDE) 

– e pelo facto de os livros de entradas e saídas do Aljube, de Caxias e de 

Peniche – cadeias destinadas à detenção e interrogatório de presos políticos 

– nunca terem sido encontrados. (MORAIS, 2016, p.30). 

O próximo tópico da dinâmica da pesquisa é a obra de Irene Flunser Pimentel (2011), 

titulada: A História da PIDE, a obra trata acerca da conjuntura da História da Polícia 

Internacional de Defesa do Estado português desde suas raízes quando era apenas PVDE. Em 

1945, a mudança de nome, a sua estruturação, práticas de investigação e repressão ganham um 

novo caráter político. No Governo de Marcelo Caetano ganha novos poderes agora como 

PIDE/DGS amplia seus poderes e práticas para a vigilância e controle das colônias do Ultramar. 

Para esta pesquisa, o ponto crucial é entender e abordar uma pesquisa mais ampla por meio da 

documentação que será analisada comparando com a perspectiva de Pimentel que aborda sua 

obra por meio de uma documentação do regime salazarista, que tem como objetivo mapear a 

seguinte relação,  

A PIDE/DGS utilizou dois tipos de encarceramento: a prisão preventiva, 

antes do julgamento e durante a chamada instrução do processo, e a prisão 

posterior ao julgamento, para cumprimento da pena de prisão, sentenciada 

pelo tribunais plenários, à qual acrescia a medida de segurança, para os 

casos de prisão maior Veja-se, em primeiro lugar, quais são os objetivos 
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gerais do encarceramento, para, em segundo lugar, analisar estatisticamente 

quantos presos políticos houve em Portugal, no período entre 1945 e 1974, 

bem como quais eram as prisões onde cumpriam as penas.. (PIMENTEL, 

2011, p.414).  

Entre 1945 e 1953, consolida-se a importância e a atuação  da PIDE por meio do 

aumento da repressão contra os inimigos, contribuindo decisivamente para o fortalecimento da 

ditadura salazarista em um contexto de declínio dos regimes totalitários. O período inicial da 

PIDE tem como chefe o capitão Agostinho Conceição Pereira Lourenço. Ao longo desse 

período, vale destacar que a Polícia Política do Estado Lusitano se transforma na principal 

ferramenta de manutenção do controle social. Além disso, destaca que o setor da informação se 

encarregava de vigiar a população e os suspeitos de oposição, tendo como  meios a escuta 

telefônica, a intercepção postal, os ficheiros, a vigilância direta e os próprios informadores. Os 

arquivos dessa organização analisados pela historiadora Irene Flunser Pimentel são 

fundamentais para o embasamento da investigação. Posto isso, o aparato do Estado Restrito e 

os Aparelhos Privados de Hegemonia, se transformaram numa arma para a manutenção do 

Regime. 

Sendo assim, Raimundo e Morais (2017), em sua essência a Comissão de extinção da 

Ex-Pide/dgs criada em 1974 e extinta em 1991,  tinha como objetivo preparar os procedimentos 

legais para o julgamento dos ex-membros da polícia política, utilizante como base os arquivos 

da própria polícia política. (RAIMUNDO E MORAIS, 2017, p.106).  

Diante isso, a Comissão do Livro Negro não foi a única investigar os abusos cometidos 

e a fazer uso da documentação estatal. Além disso, a busca pela verdade histórica em Portugal 

não se constituiu como no Brasil, o carater de uma transição política por ruptura colocou em 

vigor um processo altamente punitivo aos agentes da repressão. De acordo com Kenneth 

Maxwell (1988)  a experiência transacional portuguesa tinha mais caraterísticas de ruptura 

social e política que de uma “transição”, pois o impacto de Portugal sobre os países como 

Espanha e Brasil estipularam um processo de mudança política administrativa que tinha o 

objetivo de evitar a descontinuidade que Portugal havia passado. (MAXWELL, 1988, p.191). 

Contudo, a Comissão do Livro Negro, como foi dito anteriormente, não se tratou de uma 

comissão com carater punitivo, apenas reforçada como repositório da verdade e da memória 

documental, em nível social não deixou qualquer legado mais em nível academico é crucial 

para se buscar memória política, à verdade e a justiça diante dos horrores cometidos contra a 

sociedade civil.  Diante disso, a caracterização do processo de transição política em Portugal 

deu-se por meio de ruptura e mais contundente no seguinte dito,  



VI Simpósio de História do Maranhão Oitocentista / VI Simpósio Internacional de História Contemporânea: 200 

anos de regulamentação da imprensa no mundo luso-brasileiro. 

ISSN: 2236-9228 / 2357741-X 

356 

 

O modo de transição mais favorável à criação de comissões de verdade seria 

a rutura com o regime anterior e, no que diz respeito à governação 

democrática, espera-se que aumentem as probabilidades quando os novos 

líderes têm um passado ligado à defesa dos direitos humanos e quando o país 

tem um passado democrático. (MORAIS, 2016, p. 8).  

Diante disso, a questão desenvolvido através da análise bibliográfica dessa pesquisa, 

culminaram na articulação de um aparato teórico-metodológico para avançamos na análise 

documental dos dois eixos aqui tratados: Comissão Nacional da Verdade (Brasil) e a Comissão 

do Livro Negro sobre o regime fascista (Portugal). Assim, toda pesquisa se interliga ao que José 

D'Assunção Barros (2007) trata em seu artigo História Comparada – um novo modo de olhar 

e fazer a história, a História Comparada revela-se oportunidade singular para que se repense a 

própria história em seus desafios e em seus limites. (BARROS, 2007, p.3). Logo, trata-se de 

iluminar os objetos ou situações a partir de outro, identificando semelhanças e diferenças entre 

duas realidades.  

 

Conclusões  

Percebe-se até o momento, que os relatórios da Comissão Nacional de Verdade no 

Brasil, de acordo com o levantamento bibliográfico ainda tem muito à contribuir para a 

sociedade civil. Além disso, a necessidade de estudos do campo Político Contemporâneo tornar-

se essencial, estabelecendo suas particularidades e singularidades entre o eixo luso-brasileiro. 

A pesquisa em torno da Comissão do Livro Negro é de extrema necessidade, por haver poucos 

estudos e análises acerca das prisões arbitrárias e ilegais.  

Com isso, o levantamento bibliográfico, os estudos sobre a história comparada e a 

discussão em grupo foram de suma importância , ainda há muito o que fazer,a analise 

documental e assim a conclusão de uma parte da pesquisa. Cabe ressaltar o intuito é promover 

e contribuir com a Universidade e a Sociedade Civil.  

Contudo, ainda há muito o que se fazer. O primeiro passo foi dado, agora cabe  a análise 

mais ampla para obter um bom desempenho no trabalho e o êxito da pesquisa. Dessa forma, o 

conhecimento do processo de justiça de transição e das Comissões de Verdade luso-brasileiras 

é de suma importância para o acréscimo do respeito aos Direitos Humanos, mais para além 

disso é entender como o regime autoritário se comportou no cenário político e ainda evitar que 

esse memória dos tempos sombrios da repressão, censura e da tortura não sejam esquecidos.  
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ENSINO DE HISTÓRIA E USO DOS JORNAIS: o processo de elaboração 

do Dicionário Histórico-Biográfico do Maranhão Contemporâneo 
Werbeth Serejo Belo 

 

Introdução 

Investigar acerca do Maranhão contemporâneo significa perpassar pela atuação das 

oligarquias, bem como pelos grupos políticos e econômicos que atuaram desde 1930 no estado. 

Assim, investigar sobre os agentes e as agências que atuaram no Maranhão entre os anos de 

1930 e 2014 se constitui como um dos eixos fundamentais para a investigação sobre o 

Maranhão.  

Além disso, mediação entre o conhecimento produzido sobre o Maranhão na academia 

e o saber escolar é de fundamental importância para a criação de consciência histórica, 

sobretudo de tipo crítico-genética. Assim, a elaboração de produtos educacionais se faz de 

extrema relevância em um cenário de índices educacionais ainda baixos. Portanto, a elaboração 

do Dicionário Histórico-Biográfico do Maranhão Contemporâneo entre os anos de 1930 e 2014 

se justifica por se entender que este produto educacional se constitui como ferramenta 

importante para a mediação didática acerca dos estudos do Maranhão Contemporâneo.  

Então, acredita-se que a partir da análise historiográfica a respeito do período e a 

inserção de novas linguagens, como o uso do dicionário histórico-biográfico, podemos elaborar 

uma nova abordagem a fim de construirmos no ensino básico um conhecimento histórico de 

forma que possamos auxiliar os alunos a perceberem a possibilidade de utilização de outras 

linguagens para além dos livros didáticos, bem como a diversidade de fontes para o historiador 

além do uso de documentos oficiais, uma vez que o produto educacional que se pretende 

elaborar será desenvolvido a partir de tipologias distintas de fontes históricas.  

Neste sentido, e tendo como ponto de partida a noção de que “a questão teórico-

metodológica é o olhar que sustenta, que estrutura, que dá sentido à pesquisa do princípio ao 

fim” (REIS, 2019, p. 28), conhecer e analisar a atuação dos sujeitos envolvidos nas práticas 

político-econômicas do Maranhão Contemporâneo perpassa pela compreensão da sua atuação 

em duas instâncias: no Estado em seu sentido Restrito e na Sociedade Civil. Como instrumento 

de compreensão da dinâmica estatal utilizar-se-á o arcabouço teórico elaborado pelo filósofo 

italiano Antonio Gramsci. 

 
 Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual do Maranhão 

(PPGHIST/UEMA). Membro do Núcleo de Pesquisa em História Contemporânea (NUPEHIC) e do 

INCT/Proprietas. Bolsista de doutorado da Universidade Estadual do Maranhão. 
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Para Antonio Gramsci (2012) em Cadernos do Cárcere: notas sobre a política de 

Maquiavel, esse Estado é elaborado a partir de uma concepção de que este (o Estado) é 

ampliado, isto é, o Estado é Sociedade Política (Estado no sentido restrito) e Sociedade Civil. 

No seio da Sociedade Civil estão os Aparelhos Privados de Hegemonia e, inseridos nesses 

aparelhos – ou não – estão os Intelectuais Orgânicos que transitam entre a Sociedade Política e 

a Sociedade Civil com o objetivo da nacionalização deste projeto. Portanto, para Gramsci, as 

relações são estabelecidas de forma dual, isto é, através da coerção e do consenso no âmbito da 

Sociedade Civil e da Sociedade Política1 e, ainda, em uma relação entre ambas. Quando a 

disputa ocorre dentro da sociedade política Gramsci caracteriza como fissura do bloco no poder 

e, quando na Sociedade Civil, podem ser caracterizadas como movimentos contra - 

hegemônicos. Esses movimentos contra hegemônicos se tornam hegemônicos a partir da crise 

de hegemonia de determinado projeto que conduz a organização do Estado. Esta crise de 

hegemonia ocorre 

[...] ou porque a classe dirigente fracassou em algum grande empreendimento 

político para o qual pediu ou impôs pela força o consenso das grandes massas 

(como a guerra), ou porque amplas massas (sobretudo de camponeses e de 

pequenos burgueses intelectuais) passaram subitamente da passividade 

política para uma certa atividade e apresentam reivindicações que, em seu 

conjunto desorganizado, constituem uma revolução. Fala-se de “crise de 

autoridade”: e isso é precisamente a crise de hegemonia, ou crise do Estado 

em seu conjunto (GRAMSCI, 2012, p.60). 

Assim, o mapeamento dos sujeitos, bem como a análise de sua atuação no cenário 

político-econômico maranhense, tem como fio condutor o arcabouço teórico gramsciano, de 

modo que possam ser considerados como agentes que apresentam uma inserção social bem 

localizada e, portanto, repletos de interesses classistas que são transpostos ao âmbito do Estado 

Restrito em forma de projeto de condução desse Estado. Logo, a concepção de Intelectual 

Orgânico elaborada por Gramsci se faz central para entender a trajetória dos sujeitos históricos 

que comporão os verbetes do Dicionário Histórico-Biográfico da Classe Dominante 

Maranhense entre 1930 e 2014.   

Parte-se do pressuposto de que a História é vista como prática social, visto que a noção 

de experiência histórica é “temática em todos os processos de conhecimento da ciência da 

história” (RUSEN, 2007, p.106). Como uma espécie de “relativização” do modelo de 

 
1 A partir das concepções de sociedade civil e sociedade política Gramsci elabora os conceitos de sociedade 

ocidental e sociedade oriental. Essa divisão de formas de sociedade em ocidental e oriental nada tem a ver com a 

divisão geográfica, mas com a capacidade de organização da Sociedade Civil. A Sociedade de tipo Oriental possui 

uma Sociedade Civil fraca, isto é, com pouca capacidade de organização, enquanto nas Sociedades de tipo 

Ocidental a Sociedade Civil é forte. São exemplos de Sociedade de tipo Oriental as em que predomina a forma de 

Estado Imperial.  
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objetividade proposto pela escola positivista Certeau (1982) aponta para a estreita vinculação 

entre a história e o lugar social em que é produzida, isto é, como uma definição do saber a partir 

de sua relação com dada instituição social. O sentido de análise aqui proposto tem estreita 

vinculação com a valorização da produção historiográfica a partir de sua aprovação pelos pares, 

tendo-se como pressuposto a noção de progresso em relação ao que já se tem produzido. Isto 

aponta para a constante necessidade de estudos que empreguem metodologias que possibilitem 

tanto a sustentação de novas hipóteses acerca de determinados objetos quanto a possibilidade 

de novas investigações a partir do que se produz. 

A este respeito pode ser pensado em que sentido, por exemplo, a investigação acerca da 

classe dominante maranhense se insere nesta lógica? Possibilitaria novos estudos e a 

sustentação de hipóteses diferentes da produção historiográfica já existente? Partindo desta 

perspectiva, a técnica se constitui como instrumento central na prática histórica, no processo de 

investigação, segundo Certeau (1982) “a história é mediatizada pela técnica” (CERTEAU, 

1982, p.78). Esta técnica necessariamente envolve o trato com as fontes a partir da definição 

destas para as pesquisas até sua análise a partir de metodologias e olhares teóricos que servem 

como lupa de atribuição de sentido à prática.  

Assim, pode-se destacar esse duplo caráter da produção: a produção em si, como 

operação historiográfica, está imbricada da própria relação da instância social com a produção 

da cultura a partir da alteração da sua relação com a natureza, bem como os temas a serem 

investigados, muitas vezes perpassam por essa noção. Partindo desse pressuposto, o historiador 

elabora seus materiais, os dados são constituídos por ele a partir de um olhar articulado com o 

seu lugar social, com a teoria e a metodologia utilizadas no trato com a fonte, ou seja, “cada 

prática histórica não estabelece seu lugar senão graças ao aparelho que é ao mesmo tempo a 

condição, o meio e o resultado de um deslocamento” (CERTEAU, 1982, p.83).  

Essa prática se condensa e se (re)organiza na escrita, mas em uma espécie de movimento 

de reordenação dos opostos-complementares, isto é, “com o discurso parece se impor uma lei 

contrária às regras da prática” (CERTEAU, 1982, p.94). Algumas imposições, segundo De 

Certeau (1982), são realizadas pelo discurso, de modo que o ponto de chegada é transformado 

em início, ou, ainda, “a prioridade que a prática dá a uma tática de desvio, com relação à base 

fornecida pelos modelos, parece contradita pelo fechamento do livro ou do artigo” (CERTEAU, 

1982, p.94). Acredita-se ser válido destacar a consideração de José Paulo Netto (2011) acerca 

da diferença entre a investigação e a exposição dos resultados para Marx. Assim, para Netto 

(2011), “na investigação o pesquisador parte de perguntas, questões; na exposição, ele já parte 
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dos resultados que obteve na investigação – por isso, diz Marx, ‘é mister, sem dúvida, distinguir 

formalmente o método de exposição do método de pesquisa’ (MARX, 1968, p.16)” (NETTO, 

2011, p. 27).   

 

O Dicionário Histórico-Biográfico do Maranhão Contemporâneo e o uso dos jornais 

O Dicionário Histórico-Biográfico do Maranhão Contemporâneo de 1930 a 2014 tem 

como objetivo principal apresentar a trajetória dos sujeitos históricos envolvidos nas dinâmicas 

político-econômicas maranhenses a fim de subsidiar professores e alunos do ensino básico nos 

estudos acerca do Maranhão Contemporâneo. Assim, pensa-se em um dicionário que apresente 

essa trajetória pensando nas vinculações dos sujeitos no âmbito da Sociedade Civil e da 

Sociedade Política. Ou seja, as análises que serão realizadas na tese de doutoramento em 

formato clássico serão sistematizadas em verbetes pensados a partir de dois pressupostos: a) os 

sujeitos históricos e; b) os principais acontecimentos políticos e econômicos.  

Os verbetes possuem uma estrutura geral, variando poucas vezes de acordo com as 

necessidades percebidas que se organiza, segundo Rangel (2006), da seguinte maneira: a) 

entrada: a palavra que designa o tema do verbete; b) acepção: momento inicial do verbete; c) 

enunciado definitório: parte central, momento da definição da palavra (RANGEL, 2006).  

Esta estrutura foi destacada por Rangel como condutora da escrita de verbetes de 

dicionários da língua portuguesa. Partindo desta estrutura, com algumas adaptações, foi 

pensada a seguinte estrutura para o dicionário proposto neste trabalho: a) entrada: tema/sujeito 

que será apresentado; b) introdução: levando-se em consideração que os temas/sujeitos talvez 

não sejam de fácil compreensão, é feita na introdução uma aproximação com o cotidiano dos 

discentes a fim de que possam apreender a hipótese central, este é o momento de 

contextualização; c) questão-problema: é considerada uma transição à elaboração da hipótese 

central, esta parte do verbete é o elo entre a introdução e a hipótese; d) hipótese central: 

considerado o momento de conceituação, considerado hipótese, pois não pretende ser tomado 

como verdade inquestionável, mas como uma das possibilidades de interpretação, haja vista 

que este material possui alinhamento teórico que, portanto, é uma das chaves de compreensão 

das relações político-econômicas. É importante destacar que a concepção de apresentação de 

uma hipótese está mais relacionada aos verbetes que tem por tema os acontecimentos, no caso 

dos verbetes cujo tema são os sujeitos a construção de hipóteses dar-se-á a partir das suas 

vinculações que determinados cenários políticos e econômicos; e) remissão: auxilia na 
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dinâmica da leitura do dicionário. Parte que indica outros verbetes necessários à compreensão 

do verbete lido. 

É válido destacar que o dicionário em apresentação trará algumas outras seções 

intituladas: a) indicações de leitura, em que serão indicadas leituras complementares sobre o 

tema do verbete – textos literários, reportagens de jornais/revistas, sites, entre outros; b) você 

sabia? – neste momento serão indicadas curiosidades acerca das temáticas dos verbetes e; c) 

vamos pensar um pouco? – neste momento serão apresentadas discussões acerca dos temas dos 

verbetes, ou seja, algum aspecto que, pela limitação que o próprio verbete possui, não pode ser 

melhor abordada no verbete para não atrapalhar a apresentação do tema, isto é, pode ser tema 

desta seção a consequência de alguma medida político-econômica, algum aspecto da trajetória 

do sujeito histórico apresentado no verbete que tenha sido considerada secundária, mas que, 

ainda assim, precisa ser apontada, alguma imagem associada a um acontecimento que possa ser 

analisada, entre outros temas. Entretanto, destaca-se que as seções apresentadas anteriormente 

não necessariamente aparecerão em todos os verbetes, só quando forem consideradas relevantes 

para a complementação das informações centrais. 

Neste sentido, serão utilizadas as produções bibliográficas voltadas para o estudo do 

Maranhão contemporâneo bem como os jornais de circulação local como fontes de pesquisa. 

Os jornais se encontram disponíveis tanto no banco de dados do Núcleo de Pesquisa em História 

Contemporânea (NUPEHIC) quanto na Biblioteca Pública Benedito Leite.  

Os impressos se constituem como fonte privilegiada para as diversas análises históricas. 

No entanto é necessário que se faça um trajeto para a utilização desses periódicos como forma 

de construção do conhecimento histórico em um ambiente escolar, ou seja, “a catalogação de 

fontes, a organização e a análise que permita uma interpretação do material são ações que 

envolvem tanto o professor como os alunos, propiciando um aprendizado que visa à valorização 

da História e do acervo histórico” (RODRIGUEZ, 2010, p. 37). 

Para a utilização dos impressos em sala de aula é preciso perceber o processo de 

produção desta fonte e estar atento a um método de análise específico que envolva todo o 

processo constitutivo desta fonte, isto é, “a produção do documento não se fecha em si mesma, 

ela está contextualizada e adquire conotação histórica à medida que reflete ou explica um fato 

e um tempo específicos da produção humana, seja ela material ou simbólica” (RODRIGUEZ, 

2010, p. 43). 

Os impressos não se constituem como fontes que pretendem trazer à realidade dos 

alunos uma verdade inquestionável a respeito do período. Vale salientar que o que se busca 
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neste trabalho é uma aproximação entre a escrita da história conforme o método científico e o 

ensino de história e não uma representação de uma única “verdade” a respeito do tema ensinado 

em sala de aula, haja vista que não é função do historiador, nem do professor de história, 

apresentar uma única verdade, mas, sim, analisar, criticar para que se possa chegar ao mais 

próximo possível das funções de um historiador que, segundo Dosse, são três: a função crítica, 

cívica e ética (DOSSE, 2012, p. 19). Tais funções serão exercidas a partir da compreensão que 

temos da relação entre o historiador e seu objeto: a renovação do caráter científico e histórico 

da História Contemporânea e a reconstrução de um entendimento acerca das relações entre 

passado e presente (NORA, 1992, p.49). 

A partir dos modelos de análise estabelecidos pelo historiador tem-se, assim, um 

controle da produção historiográfica, de modo que as insuficiências ou mesmo falhas também 

possam ser utilizadas no processo de investigação, tendo-se como perspectiva que a ausência 

de informações, por exemplo, também podem ser variáveis controladas pelo historiador neste 

processo, e mais ainda no processo de escrita, de exposição dos resultados alcançados.  

Quando se pensa, por exemplo, nas informações que podem ser encontradas nos jornais 

que serão investigados sobre algum sujeito histórico pertencente à classe dominante 

maranhense, pode-se questionar o aparecimento de seu nome na primeira página do impresso: 

está ali pela importância de determinado acontecimento ou por sua estreita vinculação com 

aquele grupo editorial? Qual o teor da reportagem? Ele exercia alguma pressão institucional 

sobre aquele periódico? Se seu nome não aparece, mesmo dada a relevância de determinado 

acontecimento, os questionamentos podem ser basicamente os mesmos, entretanto, as respostas 

poderão ser outras, ou ainda qual a razão de seu nome não aparecer? Enfim, uma série de 

questões que podem ser realizadas sob o controle do historiador a partir de sua lupa teórico-

metodológica. 

Uma das características marcantes da imprensa é a tentativa de se mostrar neutra diante 

dos temas abordados em reportagens e editoriais. No entanto, sabemos que a imprensa é espaço 

de defesa de interesses constantes e posicionamentos bem demarcados, mesmo com o pretenso 

espaço de neutralidade que diz ocupar entre o Estado e a sociedade civil. Portanto, segundo 

Biroli (2009) 

[...] existe uma correlação entre a noção iluminista de “crítica” (Koselleck), 

o esvaziamento do político como dimensão da história (Koselleck e 

D’Allones) e a construção de um lugar neutro, apaziguado e exterior aos 

conflitos, para a imprensa. Esse lugar, constitutivo do ethos assumido pelo 

jornalismo, implica na sobreposição de dois aspectos: um, supostamente 

técnico, refere-se à objetividade como valor, procedimento e forma de 

legitimação do trabalho e do discurso jornalístico; outro, reconhecido como 
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político, refere-se ao liberalismo como um conjunto de valores não apenas 

associados à imprensa, mas que seriam sua condição de existência (BIROLI, 

2009, p.276). 

É notável a tentativa de sobrepor aspectos de neutralidade sobre a defesa de interesses, 

comum aos periódicos, haja vista que estes não possuem impessoalidade tampouco 

imparcialidade. Além dos artigos assinados, outra peça fundamental de compreensão é a linha 

editorial do jornal. O editorial é a peça-chave de compreensão do posicionamento político dos 

periódicos, pois este, por não ser assinado, demonstra o posicionamento institucional do 

impresso aqui em análise. Além dos editoriais, o teor das notícias veiculadas também demonstra 

muito do que o periódico tem como ideologia ou posicionamento político-econômico. 

É perceptível, portanto, que os jornais apresentam uma potencialidade como 

documentação a ser utilizada no ensino de História nos segmentos fundamental e médio do 

ensino básico. No entanto, o professor deve estar atento à seguinte reflexão acerca da utilização 

da imprensa no ensino de História 

Os jornais e periódicos estão localizados na encruzilhada entre sociedade, 

política e poder, combinando-se com eles em alguns momentos endossando o 

discurso oficial, em outros se opondo a ele. Assim sendo, o conteúdo 

jornalístico é resultante tanto dos atores sociais que esboçam suas linhas, 

quanto do contexto em que é construído. A manipulação da e na imprensa, 

portanto, demanda um controle pelo poder, quer seja esse poder do Estado, 

quer seja dos sujeitos de maior domínio sobre as publicações (historicamente, 

em sua maioria, donos de jornais) (VALLE; ARRIADA; CLARO, 2010, p.67). 

Portanto, sendo os impressos uma fonte para a História, necessitam de metodologia 

própria que permita sua análise como documento histórico e como ferramenta no ensino básico. 

Assim, no que concerne à elaboração do dicionário mencionado, os jornais serão utilizados 

como fonte e como objeto de investigação. No que concerne à sua utilização como fonte para a 

construção do dicionário, destaca-se que tem estreita vinculação com a metodologia da 

prosopografia, de modo a mapear a atuação dos sujeitos que serão apresentados no dicionário 

como verbetes biográficos. Assim, segundo Lawrence Stone (2010),  

A prosopografia é a investigação das características comuns de um grupo de 

atores na história por meio de um estudo coletivo de suas vidas. O método 

empregado constitui-se em estabelecer um universo a ser estudado e então 

investigar um conjunto de questões uniformes – a respeito de nascimento e 

morte, casamento e família, origens sociais e posição econômica herdada, 

lugar de residência, educação, tamanho e origem da riqueza pessoal, 

ocupação, religião, experiência em cargos e assim por diante. Os vários tipos 

de informações sobre os indivíduos no universo são então justapostos, 

combinados e examinados em busca de variáveis significativas. Eles são 

testados com o objetivo de encontrar tanto correlações internas quanto 

correlações com outras formas de comportamento ou ação (STONE, 2010, p. 

115). 
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Logo, a busca por reportagens, artigos assinados, bem como menções em editoriais 

serão parte do conjunto da investigação que envolve a atuação dos sujeitos em instâncias tanto 

do Estado Restrito quanto da Sociedade Civil (utilizando a concepção de Estado de Antonio 

Gramsci). Portanto, a utilização dos impressos como fonte em estreita vinculação com o método 

da prosopografia também permite que os impressos sejam utilizados na pesquisa como objeto. 

Isto é, após o mapeamento dos sujeitos realizado, podem ser encontradas vinculações destes 

com grupos empresariais vinculados aos jornais em análise. Desse modo, essas vinculações 

somadas à investigação sobre o posicionamento da mídia impressa sobre determinado tema 

podem compor verbetes temáticos no dicionário, o que permite a utilização de mais uma 

categoria gramsciana que permite analisar os periódicos: Aparelhos Privados de Hegemonia.  

 Os Aparelhos Privados de Hegemonia são os responsáveis por criar consenso em 

sociedade em torno de determinado projeto que se pretende hegemônico. Um dos Aparelhos 

Privados de Hegemonia fundamentais na criação de Consenso é a mídia. Esta funciona como 

uma ferramenta de convencimento da sociedade no que tange à eficácia de determinado projeto.  

Os aparelhos descritos até aqui fazem parte da esfera de manutenção do poder de forma 

consensual, em que as relações de poder e de força são constantes. Supõe-se que o Consenso é, 

portanto, “permanentemente ativo, a ponto de que aqueles que consentem poderiam ser 

considerados como ‘funcionários’ do Estado” (GRAMSCI, 2012, p.84), constituindo-se em um 

dos graus fundamentais da dupla perspectiva do Estado Ampliado: a ação política e a vida 

estatal (GRAMSCI, 2012). Assim, são “[...] correspondentes à natureza dúplice do centauro 

maquiavélico, ferina e humana, da força e do consenso, da autoridade e da hegemonia, da 

violência e da civilidade, do momento individual e daquele universal, da agitação e da 

propaganda, da tática e da estratégia” (GRAMSCI, 2012, p.34). 

 

Considerações finais 

Foram apresentadas algumas linhas gerais do processo de elaboração do produto 

educacional Dicionário Histórico-Biográfico do Maranhão Contemporâneo que se pretende 

elaborar como resultado da investigação doutoral em curso. Desse modo, considera-se que o 

que foi apresentado neste trabalho são reflexões iniciais de uma investigação em curso que tem 

os impressos como parte de suas fontes. 

Considera-se relevante destacar que o arcabouço teórico gramsciano norteia a pesquisa 

em dois sentidos: a) na relação entre Estado Restrito e Sociedade Civil e suas engrenagens e; 
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b) na concepção pedagógica que direciona as reflexões no âmbito educacional, a pedagogia 

histórico-crítica.  

Em entrevista à revista Germinal: marxismo e educação em debate, Saviani (2009) 

analisa questões em torno do marxismo e da História no ensino básico, de modo que considera 

a História como disciplina fundamental por sua característica formativa, pois traz consigo o 

perfil de eixo formador na pedagogia histórico-crítica. Não se defende que haja uma essência 

na História enquanto disciplina, o que depende da abordagem e do método utilizado pelo 

docente. No entanto, possui potencialidades formativas, geradoras de capacidade crítica e 

analítica.  

Assim sendo, pode-se considerar que “é pela história que nós nos formamos como 

homens e é por ela que nós nos conhecemos e ascendemos à plena consciência do que somos” 

(SAVIANI, 2009, p.112), portanto, “essa maneira de encarar a história, a possibilidade de torná-

la como eixo articulador dos currículos formativos e o próprio entendimento da história como 

processo objetivo indicam tratar-se da concepção dialética da história cuja matriz foi explicitada 

no âmbito do marxismo” (SAVIANI, 2009, p.112).  

Desse modo, os impressos foram pensados como parte integrante de uma pedagogia que 

se propõe crítica no que concerne à aproximação do ensino com o cotidiano dos discentes. 

Assim, cabe pensar – além das reflexões iniciais já apresentadas – na construção textual a ser 

realizada a partir dos impressos de modo a estruturá-la com base em uma pedagogia histórico-

crítica, relativizando o discurso que se apresenta como neutro em muitos dos impressos 

demonstrando a parcialidade existente em sua narrativa como componente eivado de interesses 

de classe. 
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