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PREFÁCIO

O reconhecimento da imprensa como fonte e objeto de pesqui-
sa histórica foi um processo longo e complexo, pois, embora houves-
se um reconhecimento da importância dos impressos, devido a sua 
introdução e difusão no país desde o século XIX, houve resistência 
por grande parte dos historiadores em escrever a História por meio 
da imprensa, sob a justificativa de que “os jornais pareciam pouco 
adequados para a recuperação do passado, pois continham registros 
fragmentários do presente. Em vez permitirem captar o ocorrido, dele 
forneciam imagens parciais, distorcidas e subjetivas” (LUCA, 2005, 
p. 112).

A partir da década de 70, a contribuição da imprensa na pes-
quisa histórica reflete uma maior percepção do seu valor documental 
e simbólico para os estudos históricos. Com a renovação do campo 
da História a partir da terceira geração dos Annales, da renovação 
marxista e da Nova História Política, houve uma dilatação do campo 
temático, provocando uma nova forma de olhar para os fatos e, com 
isto, ampliando consideravelmente os tipos de fontes aceitas para a 
construção histórica. Neste contexto, por muito tempo, a imprensa, 
antes vista como fonte pouco segura, por ser composta de subjetivida-
de, assume um novo papel para o trabalho do historiador. O estudo da 
fonte jornalística permitiu ampliar os horizontes para novas reflexões 
e problemáticas nos conhecimentos sobre as sociedades do passado. 

O sentido fugaz da informação presente na imprensa, destaca o 
registro do momento em que aconteceu o fato, evidenciando a repre-
sentação do cotidiano de uma época. Contudo, os discursos produzi-
dos se inserem em meio às disputas e interesses de cada meio. Neste 
contexto, o historiador passou a buscar formas de compreender a sua 
fonte para melhor interpretá-la. Segundo Barbosa (2008), tanto o jor-
nalista quanto o historiador realizam reinterpretações; a diferença é 
que o primeiro acredita estar construindo a história do presente, e o 
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segundo acredita estar, com a sua reinterpretação do passado, enten-
dendo o hoje.

A imprensa registra, comenta e participa da história, possibili-
tando ao historiador acompanhar o percurso dos homens no tempo 
(CAPELATO, 1988), assim, a palavra impressa não apenas registra 
os acontecimentos, mas também pode ser vista como um ingrediente, 
ao participar de forma ativa dentro dos processos e das conjunturas 
(DARNTON, 1996). Assim, a importância da imprensa periódica 
na historiografia contemporânea torna-se cada vez mais evidente, a 
relação estreita entre História e Imprensa nas últimas décadas, tem 
contribuído de forma significativa para o conhecimento histórico das 
sociedades do passado, o que levou os historiadores a renovar seus 
olhares e readaptarem seus posicionamentos e métodos frente a fonte 
jornalística.

Desta forma, este livro tem o objetivo de promover o debate e 
ampliar as discussões da imprensa quanto fonte e objeto de pesquisa, 
e os métodos de análise destas como fonte histórica, no viés político, 
congregando pesquisas que abordam de alguma maneira esta relação 
História e Imprensa, dentro da esfera política e a atuação ideológica 
dos meios de comunicação, apontando os riscos e as precauções neces-
sárias, refletindo sobre possíveis abordagens teóricas e metodológicas. 

Nesse sentido, esta obra possui nove capítulos, que demonstram 
nos temas apresentados a complexidade da relação História, Política 
e Imprensa, demonstrando o vasto campo de possibilidades e de fon-
tes que existem para novas investigações e novos “olhares”.

No primeiro capítulo temos os autores Andressa Freitas dos 
Santos e Douglas André Gonçalves Cavalheiro, que na pesquisa “Entre 
nortistas e sulistas: análise das dinâmicas da esfera pública na Província do 
Rio Grande do Norte (1849)”, apresentam uma análise dos impressos 
conservadores e liberais que circulavam neste período do Segundo 
Reinado no Brasil, na Província do Rio Grande do Norte, avaliando 
a disputa de narrativas, o modo como os escritores políticos engen-
dravam um discurso que procurava atrair e moldar a opinião política 
dos leitores, destacando o surgimento de grupos formadores de opi-
nião pública que passaram a se desenvolver de forma impressa nesses 
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escritos e que procurava interligar leitores e outros jornais em uma 
rede coesa e integrada, capaz de forjar uma ideologia como diretriz 
para a gestão das políticas públicas. 

Ainda no contexto de século XIX, a autora Taciane Neves 
Moro, em “Jornal partidário do século XIX: a propaganda do plebiscito de 
São Borja/RS no Jornal A Federação”, aborda de que forma o jornal A 
Federação apresentou em suas publicações o Plebiscito proposto na 
Câmara Municipal de São Borja/RS, em 1888, que propunha consul-
tar a população se aceitaria ou não, um III Reinado no Brasil, sendo 
amplamente divulgado nas páginas do impresso, sendo fomentado 
com notoriedade ao longo de todo o período.

Também trabalhando a imprensa como ferramenta de propa-
gação de ideias, Joyce da Silva Alves, discorre sobre sua pesquisa 
“Revista Maria: imprensa, política e costumes para mulheres (1935-1937)”, 
onde analisa o impresso de orientação católica direcionada ao público 
feminino das classes médias, que trazia em suas páginas direciona-
mentos de como as mulheres deveriam de portar em suas vivências 
políticas e sociais, conforme os princípios dogmáticos e morais do ca-
tolicismo, visando prepará-las para defender a tradição católica diante 
da modernidade.

Na mesma perspectiva de análise da participação política da 
imprensa diante da população, Dayane Cristina Guarnieri, em “A 
campanha de desestabilização contra o Governo de Goulart”, apresenta a 
oposição da imprensa frente ao governo de João Goulart, diante das 
propostas das reformas de base, especificamente a presente no discur-
so do Jornal do Brasil, que mesmo se posicionando favorável a posse 
do presidente, posteriormente passou a criticá-lo, defendendo a inter-
venção militar contra o governo vigente. 

Indo além das fronteiras nacionais, Mariana Aparecida de 
Oliveira Santana, em “O golpe de 1966 na Argentina sobre a influência da 
revista Primeira Plana: do derrocamento de Illia a ascensção de Onganía”, 
aborda a influência e o discurso do semanário argentino sobre Juan 
Carlos Onganía, sendo inicialmente de apoio, apresentando-o como 
o salvador do país diante da crise, e, posteriormente, mudando para 
uma oposição crítica diante do governo autoritário, marcado pelo 
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terrorismo de Estado, adotado pelo líder.
No capítulo “A Igreja Católica e a Mídia: uma análise desta rela-

ção complexa e política na região Sudoeste do Paraná”, apresento minha 
pesquisa que busca analisar a influência dos meios de comunicação 
de posse da Diocese de Palmas – Francisco Beltrão, especialmente o 
discurso e a postura adotados por Dom Agostinho José Sartori diante 
de temas espirituais, religiosos, políticos, econômicos e sociais, tendo 
por objetivo não só informar seus fiéis, mas também formar.

Bárbara Galli de Oliveira, no tema “A primeira senadora do Brasil: 
uma narrativa da imprensa”, apresenta como foi retratado na imprensa, 
a posse da primeira senadora eleita do Brasil, Eunice Michiles, de-
monstrando as dificuldades para a inserção e aceitação da mulher na 
esfera política, analisando os discursos análogos presentes na socieda-
de e refletidos nos impressos.

Em “A construção do indivíduo comum como agente ideológico no 
cinema estadunidense da década de 1980”, Carlos Cesar de Lima Veras 
analisa as características dos protagonistas dos filmes de ação da dé-
cada de 1980 e suas pertinências em relação ao contexto político no 
qual foram concebidos, abordando a Nova Hollywood e os blockbus-
ters, contrapondo-os e comparando-os em suas ideologias, mais preci-
samente nos filmes Amanhecer Violento e Rambo II – A Missão, identifi-
cando como determinados padrões e discursos foram moldados.

Para finalizar, temos a pesquisa da Marina Broch, “O lobby do 
batom na imprensa: análise da repercussão na Revista Veja”, que apresenta 
uma análise de como a imprensa, neste caso a Revista Veja, retratou 
a ocupação de ambientes de poder por mulheres no Brasil, especial-
mente a atuação feminina na Assembleia Constituinte de 1988, que 
representou um enorme avanço na luta das mulheres por direitos, re-
presentatividade e voz na sociedade e na política brasileira.

Que a leitura destas pesquisas, aqui compiladas, possa, não só 
contribuir com o conhecimento e com as discussões dentro desta te-
mática nas diversas áreas, mas, principalmente, motivar novas abor-
dagens de pesquisa, questionamentos para estudos, reflexões e am-
pliação da relação História e Imprensa. Boa leitura!

Pâmela Pongan



ENTRE NORTISTAS E SULISTAS: 
ANÁLISE DAS DINÂMICAS DA ESFERA 

PÚBLICA NA PROVÍNCIA DO 
RIO GRANDE DO NORTE (1849)

Andressa Freitas Dos Santos1

Douglas André Gonçalves Cavalheiro2

Introdução

A imprensa ocupa um espaço decisivo dentro das dinâmicas 
atuais da modernidade. Como fonte histórica, os jornais e periódicos 
se tornaram um material imprescindível para que o historiador possa 
investigar as mais variadas narrativas possíveis para que se possa obter 
alguma compreensão do processo histórico que se deu em determi-
nada época. A escrita, que desde os tempos mais remotos seduzia e 
encantava os seus leitores, também foi usada para agredir e acusar. 
Esse artifício não só será explorado na literatura, mas como também 
fará parte da escrita jornalística.

O contexto político dos primeiros decênios do Segundo Reinado 
foi conturbado e essa instabilidade é verificável no surgimento de uma 
esfera pública em todas as províncias do Império do Brasil. Por meio de 
disputas em periódicos é possível observar como a Província do Rio 
Grande do Norte, apesar de afastada da Corte, estava interligada na 
esfera pública marcada por tensões entre nortistas, também conhecidos 

1  Bacharel em Comunicação Social (2014) e licenciada em História (2019) pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte e mestranda pelo Programa de Pós 
Graduação em História (UFRN). E-mail: anddressafreitas@gmail.com.

2  Professor de Filosofia da Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Rio Gran-
de do Norte (SEEC-RN). Mestre em Filosofia pela UFRN (2014). Licenciado em 
História (2018) pela UFRN e atualmente é mestrando pela mesma universidade. 
E-mail: douglas.cavalheiro@gmail.com.
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como conservadores, e sulistas, também nomeados por liberais, durante 
os anos inicias da ascensão e consolidação de D. Pedro II no poder 
da Corte. A presente pesquisa tem como objetivo analisar como as 
atividades das elites políticas locais articulavam-se com demais locali-
dades, por meio da impressão e circulação de periódicos na Província 
do Rio Grande do Norte, durante o ano de 1849, momento em que se 
pode atribuir a criação de uma nova espacialidade na política impe-
rial: a esfera pública.

 Jürgen Habermas ao investigar em sua tese doutoral A Mudança 
Estrutural da Esfera Pública escrita em 1961 as transformações ocorri-
das na Europa, ao longo do século XIX, analisa de que maneira o 
nascimento da imprensa política permitiu a formação de um novo 
espaço político na sociedade burguesa, a esfera pública, na qual gera-
va discussões sobre temáticas que permitiam também homogeneizar 
alguns posicionamentos que seriam denominados como parte de um 
consenso social ou opinião pública. À luz desse conceito, verifica-se 
por meio dos periódicos que circulavam na Província do Rio Grande 
do Norte os princípios formadores dessa espacialidade da esfera públi-
ca, demonstrando assim, que apesar das condições sociais precárias, 
incluindo altíssimos graus de analfabetismo na população em geral, a 
elite provinciana articulava-se com demais localidades, possibilitando 
demonstrar que havia uma pulsante produção intelectual escrita que 
era debatida por meio de diversas orientações políticas distintas. Ao 
longo do Segundo Reinado, a formação da esfera pública possibilitou 
que o dinamismo entre as elites políticas fosse apaziguado por meio 
da criação de um consenso mútuo entre os grupos – liberais e conser-
vadores - que rivalizavam para conquistar proximidades com a Coroa. 

Durante o ano de 1849 dois jornais se destacaram no embate 
político protagonizado por conservadores e liberais, O Brado Natalense 
(1849) e O Sulista (1849). Algumas das edições de ambos os jornais 
foram perdidas, atualmente são conservados poucos números dessas 
publicações. Após uma breve análise do conjunto desses escritos nos 
confrontamos com alguns problemas que estão relacionados com a as-
censão da escrita jornalística no final do século XIX. Interrogamos se 
com a criação da imprensa percebemos algum efeito na sociedade do 
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Rio Grande do Norte? Também é de nosso interesse interrogar qual 
seria a finalidade da impressão de periódicos, visto que na província 
do Rio Grande do Norte a maioria da população era não-letrada e 
essencialmente vinculada ao campo. Sabe-se que uma grande parcela 
do Império não sabia nem ler, nem escrever3, e mesmo nesse contexto 
histórico desenvolveu-se um intenso movimento no mundo das pu-
blicações jornalísticas, e a intenção deste trabalho reside em entender 
qual seria o intuito desses escritos, já que eles não alcançavam boa 
parte da população. Por último também procuramos compreender em 
como se formam as dinâmicas da sociedade que possui uma imprensa 
política ativa e militante. Esse último questionamento se desdobra em 
perceber como os novos papéis que surgem a esses novos personagens 
que escrevem e distribuem os jornais se desenrolam dentro dessa nova 
dinâmica que a imprensa traz para a modernidade, cria-se a esfera pú-
blica, um novo espaço político por meio do ativismo jornalístico.

As primeiras hipóteses que lançamos vão de encontro às dinâ-
micas políticas que se estabeleceram no Segundo Reinado entre os 
grupos políticos dos conservadores e liberais. O contexto político, que 
estava acirrado por conta do Golpe da Maioridade e as inúmeras re-
voltas que ocorreram após esse episódio, irão trazer um fervilhar de 
debates que irão ocorrer de forma impressa com o objetivo de formar 
uma opinião pública e em disputar uma narrativa que fosse hegemô-
nica. Outra hipótese que lançamos é de que o processo de produção 
dos periódicos, tanto na escrita como na impressão, foi operacionali-
zado por meio de uma rede de organização de grupos políticos bem 
articulados dentro e fora da província do Rio Grande do Norte que 
possibilitaram o compartilhamento de tipografias e jornalistas que es-
creviam para mais de um jornal de províncias diferentes. Esse elemen-
to nos leva a crer que embora a imprensa fosse controlada por grupos 
locais de elites, os periódicos carregam um dinamismo próprio que 
extrapola as barreiras dos lugares em que são produzidos e revelam 

3  O primeiro censo realizado em 1872 mostra que mais de 80% da população não 
era letrada (FERRARO, 2004). Apesar do recorte desta pesquisa abranger um re-
corte temporal anterior a esses dados, podemos inferir que a situação do início 
do Segundo Reinado não era muito diferente do cenário apresentado em 1872, 
podendo até ter números mais elevados entre 1849 e 1852. 
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no campo micro as disputas pela hegemonia pelo poder na política 
imperial. 

O contexto histórico dos periódicos na Província do Rio 
Grande do Norte

As fontes foram acessadas por meio da Hemeroteca Digital 
Brasileira da Biblioteca Nacional e do LABIM – Laboratório de 
Imagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No con-
texto de produção desses jornais, observamos uma característica bas-
tante comum a todos os dois que era o embate político protagonizado 
entre os grupos políticos dos liberais e dos conservadores da provín-
cia. Vale ressaltar que a época em que se dão essas disputas é o pe-
ríodo de consolidação de D. Pedro II (1840 – 1850) como regente do 
Brasil. A historiografia brasileira usualmente apresenta que dois gran-
des grupos políticos disputavam as atenções do jovem imperador, no 
caso, eram os liberais e os conservadores. Esses grupos eram interliga-
dos com as demais províncias do Império, possuindo regionalmente 
outras denominações, como no caso os conservadores que também 
se chamavam por nortistas, ou de saquaremas, apelido concedido pelos 
seus detratores; já os liberais também poderiam ser denominados de 
sulistas, ou também como conhecido pelos seus detratores por luzias. 
Até o gabinete da conciliação, em 1853, as disputas permaneceram 
ocorrendo em todas as províncias do Império do Brasil.

A instabilidade política no período aumentou com a nomeação 
do conservador pernambucano, Pedro Araújo Lima, o Marquês de 
Olinda, para composição do gabinete ministerial em 29 de setembro 
de 1848, quando ocorreu a chamada Volta dos Saquaremas. Devido 
essa alteração, ocorreu a mudança de todos os gabinetes dos presi-
dentes de província, gerando uma insatisfação pela retomada ao po-
der das famílias canavieiras da zona da mata pernambucana, sendo 
estopim para eclosão da Revolução Praieira, em 7 novembro de 1848, 
com o lançamento das lideranças liberais publicando o Manifesto ao 
Mundo. O levante armado iniciado em Olinda espalhou-se por diver-
sas cidades de Pernambuco até invadir a cidade de Recife. O con-
flito se expandiu também em direção ao sertão pernambucano e no 
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agreste paraibano. Apesar do conflito ter sido encerrado em março 
de 1849, percebe-se os efeitos dessa disputa nos registros jornalísticas 
em praticamente todas as províncias adjacentes à Pernambuco, com 
a existência de inúmeros periódicos liberais que eram impressos em 
Pernambuco e disseminados nas demais províncias. Decorrente disso 
o efeito dessa disputa ocasionou a dissolução da 7ª Legislatura da 
Assembleia Geral, sendo promovida novas eleições marcadas para 5 
de setembro de 1849 para a 8ª Legislatura (1849 -1852).

Além disso, devido a vacância do representante da Província 
do Rio Grande do Norte no Senado, em decorrência do falecimento 
do titular no cargo, Paulo José de Melo de Azevedo e Brito em 25 
de setembro de 1848, isso fez com que ocorressem eleições no dia 5 
de agosto de 1849 para escolher o representante da Província do Rio 
Grande do Norte no Senado. Nesse contexto, primeiramente, surgiu, 
em 12 de julho de 1849, O Sulista: periódico político e moral; com a 
orientação liberal, era impresso na Typographia de M. F. De Faria, na 
Província de Pernambuco4. O jornal era distribuído gratuitamente e 
tinha o lema: Liberdade, Monarchia, Constituição e Ordem. No seu 
editorial, afirmava seguir o princípio Hoc opus, hic labor est (esta obra, 
é este trabalho), ou seja, o resultado final teria como obra a verdade 
dos acontecimentos políticos, que surgiriam como consequência do 
árduo trabalho investigativo que seria narrado pelos redatores do pe-
riódico aos seus leitores.  Em contrapartida, surgiu em 21 de julho 
o Brado Natalense, impresso no Ceará, na Typographia Amer, com a 
responsabilidade de Bernardo José de Mello. O preço avulso custava 
40 réis, e adotava como mote a frase latina que foi divisa de D. João 
I (1357 – 1433) Acuit ut penetret, que significa Afiado para Perfurar, ou 
seja, tinha como objetivo mostrar a força das suas ideias, afiadas por 
meio de debates, perfurando os obstáculos da oposição para demons-
trar aos eleitores quem seriam seus verdadeiros apoiadores do partido 

4  Entre os dias 05 de agosto de 1849 e 22 de outubro de 1849, também circulou na 
Província do Rio Grande do Norte, outro periódico denominado O Sulista, com o 
lema: Monarchia, Constituição, Ordem e Liberdade. Impresso na Tipographia de J. A. 
G. De Magalhães, no Maranhão, era distribuído com o valor de 80 réis, nas casas 
de Joaquim Ignácio Pereira, em Natal; na casa do Coronel Manoel Lins Wander-
ley, em Assú e na casa do Coronel Trajano Leocádio Mederios Murha.
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nortista na província. 
Ao observar os periódicos que circularam na província do Rio 

Grande do Norte nesse período conturbado de 1849, evidencia-se na 
escrita jornalística os primeiros indícios de uma esfera pública, algo 
corroborado por essas duas fontes que nos fornece um parâmetro de 
análise para se observar o que acontecia em uma menor escala dentro 
do Império. Como já mencionado, os jornais estavam basicamente 
atrelados a partidos políticos e o objetivo de suas publicações con-
sistia em basicamente fazer acusações que denegrissem um ao outro. 

A maioria deles possuía periodicidade irregular e todos eles 
eram impressos fora do Rio Grande do Norte. Os liberais eram ge-
ralmente impressos em tipografias da Província do de Pernambuco 
e Maranhão, enquanto que os jornais conservadores eram impressos 
em tipografias na Província do Ceará. Alguns deles eram distribuídos 
de forma gratuita, enquanto que outros possuíam taxas específicas. A 
seguir traremos algumas informações a respeito dos jornais O Brado 
Natalense (1849) e O Sulista (1849) que fizeram das páginas dos seus 
jornais um palco para as disputas políticas que se estabeleceram du-
rante as eleições para presidente de província no ano de 1849.

As disputas impressas entre O Brado Natalense (1849) e O 
Sulista (1849)

O Brado Natalense (1849), representava a opinião dos conserva-
dores nortistas5, não obedecia a uma regularidade no que diz respeito 
às suas publicações. Está contextualizado nos momentos de tensões 
que antecederam as eleições para Presidente de Província do Rio 
Grande do Norte. Durante o período do Império, o cargo de senador 
era vitalício, sendo eleito uma listra tríplice para ser nomeado pelo 
imperador. Os nortistas confiavam sua retórica em defesa da candida-
tura do conselheiro Thomaz Xavier Garcia d’Almeida, por ser natural 

5  Os conservadores da Província do Ceará que imprimiam O Brado Natalense, tam-
bém imprimiam o periódico chamado O Nortista (1849 – 1851), que é um im-
portante veículo de informações sobre os acontecimentos na Província do Rio 
Grande do Norte. Tanto O Nortista como O Brado Natalense referenciavam-se 
em suas colunas.
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da Província do Rio Grande do Norte, enquanto os sulistas apoiavam 
o nome do diplomata e magistrado, D. Manoel de Assis Mascarenhas, 
que apesar de ser natural da Província de Goiás, observavam em sua 
experiência no magistério como o aspecto positivo para candidatura 
ao cargo de senador. 

De autoria anônima, O Brado Natalense (1849) tinha como úni-
co intuito combater os partidários liberais, que por sua vez também 
tinham o seu jornal, intitulado O Sulista (1849), que teve seu primeiro 
número lançado no dia 12 de julho de 1849. Assim como o pasquim 
do partido conservador, esse jornal também não tinha uma regulari-
dade em suas publicações, em suas quatro páginas tratava unicamente 
de política, e utilizava seu espaço para fazer denúncias e se defender de 
acusações da oposição. Um dos seus autores, José Carlos Wanderley, 
era o alvo central dos ataques e denúncias d’O Brado Natalense.

O embate entre os dois jornais se dá devido ao cargo que 
Wanderley ocupava na época. Ele foi o presidente da Assembleia 
Legislativa da província do Rio Grande do Norte, em decorrência da 
vacância da presidência do chefe de província, e por conta disso as-
sumiu diversas vezes o comando da localidade, entre 1848 e 1850, 
mantendo o comando da presidência durante curtos períodos nesse 
espaço de tempo. Além desses cargos ele havia ocupado a função 
de Secretário no Governo Imperial (1836 – 1848), atuou também 
como deputado provincial em várias legislaturas, foi deputado geral 
(1850-1852), Diretor da Inspeção Pública (1845 – 1848) e Inspetor do 
Tesouro Nacional (1857 – 1862)6. Ficou bastante conhecido na época 
por escrever para diversos jornais. Foi responsável pelo primeiro jor-
nal de Açu, O Açuense de 1867, e que posteriormente se transformou 
no Correio de Açu de 1873. Foi chefe do Partido Liberal durante mui-
tos anos, mas já no final do século XIX muda de posição e adere ao 
Partido Conservador.

As polêmicas iniciaram-se a partir das eleições para o Senado, 
O Sulista: periódico político e moral, há no editorial uma anamnese his-
tórica sobre os 15 anos anteriores, na qual a Província do Rio Grande 

6  FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO. João Carlos Wanderley. Disponível em: 
<http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/secretaria_extraordinaria_de_cultura/
DOC/DOC000000000108621.PDF>
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do Norte vivenciou a o caos e a zombaria da moralidade pública, de-
vido aos atos provocados pelos nortistas, segundo , O Sulista: periódico 
político e moral: “Desde 15 annos que essa facção miserável, sellada 
com o ferrete da ignominia, e merecendo a execração de todos os ho-
mens honestos e sensatos da provincia, espreita um favorável ensejo 
para realisar nella seus nefastos pensamentos!” (1849a, p. 01). Além 
de Assis Mascarenhas, os sulistas mencionavam apoio aos nomes 
como o vestidor Manoel José Fernandes e o comandante superior da 
guarda nacional do Seridó Antônio Alves Mariz. Porém, os nortistas 
criticavam o candidato, pois segundo as suas concepções a campanha 
deveria voltar-se em nome do Thomaz Xavier Garcia d’Almeida de-
vido ao fato dele ser natural da Província do Rio Grande do Norte, 
dessa forma, os sulistas contra-argumentavam: “Como, pois, dar-se 
preferência ao Sr. Thomaz Xavier só porque he filho da província, 
e pertence a grei nortista, embora esta mesma, tocada huma vez do 
agulhão da consciência, haja calado o menor serviço feito pelo seu 
predilecto a priori terra em que nasceu” (1849a, p. 01).

Já em relação as eleições dos deputados gerais e provinciais que 
ocorreriam em 05 de agosto de 1849, O Brado Natalense surge em 21 de 
julho de 1849, com o objetivo de associara-se seus valores aos feitos 
realizados por D. João I que conferiu a independência do reino de 
Portugal em relação ao reino de Castela. Em seu prólogo é informado 
os objetivos gerais do periódico.

Esta folhinha é impressa nesta província, mas pertence a do 
Rio Grande do Norte. Órgão do Partido Nortista defenderá a sua 
dignidade, e sustentará seus princípios saquaremas nos verda-
deiros interesses da Provincia com toda a energia e patriotismo 
de um partido cônscio de sua força e boa fé contra fracos hipó-
critas e egoístas seos adversarios. Respeitando o governo de sua 
politica chamará a sua attenção sobre o Rio Grande, para des-
criminar seos verdadeiros amigos da Provincia para um centro 
de união, e concurso de esforço no dia do juiso dos dous par-
tidos, a 5 de agosto. (O BRADO NATALENSE, 1849a. p.1).

Nessa primeira edição ficam claras algumas características típi-
cas do pasquim político. O autor era anônimo, possuía quatro páginas 
tratando exclusivamente de um único tema sobre política e, possui um 
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tom pejorativo e de escárnio quando se refere ao personagem político 
João Carlos Wanderley, tratado muitas das vezes como João Molambo 
pelo Brado Natalense. Nessa edição, o pasquim inicia rebatendo a falsa 
ideia de que haveria dois partidos inimigos na província, e que, no 
entanto, os dois comungariam dos mesmos princípios políticos. Os 
do partido Nortista recusam essa ideia taxando-a de uma grande si-
mulação, pois os Sulistas, segundo o folhetim, hipocritamente davam 
apoio aos saquaremas, sem nunca antes terem dado tal apoio, afir-
mando que durante a Revolução Praieira militavam contra a política 
saquarema.

Dividida a provincia em dois em dous campos inimigos, am-
bos se desputäo os mesmos princípios políticos, ambos se apro-
prião da politica dominante: há dous partidos sim, mas não há 
oposição, porque ha identidade de crença. Quando e onde se 
vio isto? Não é preciso uma meditação profunda, para reco-
nhecer que ha ahi simulação, e que esta simulação senäo está 
no partido sulista que dominou com praeiros catucas e lusias, e 
q’ domina hoje com os saquaremas, não pode estar no partido 
Nortista, que entäo soffreo e soffre hoje o seo jugo. (O BRADO 
NATALENSE, 1849a, p. 1).

Essa publicação d’O Brado Natalense provavelmente foi motiva-
da por uma notícia publicada no Diário de Pernambuco sobre a situação 
política do Rio Grande do Norte, que tentava persuadir os dois par-
tidos existentes na província a sacrificarem suas rivalidades em prol 
do bem da província. Em outro periódico, denominado apenas por O 
Sulista, redigido pelo grupo liberal e impresso na tipografia de J. A. 
G. de Magalhães, no Maranhão, era divulgado na Província do Rio 
Grande do Norte pelo mesmo grupo de apoiadores que distribuíam 
O Sulista: periódico político e moral. Na edição de 5 de agosto de 1849 
a publicação do folhetim pernambucano, afirmando, em resposta a 
notícia, que não haveria hora melhor para tal união, pois a frente da 
administração estava o presidente Benevenuto Augusto Magalhães 
Taques que tratava de forma equânime os membros de ambos os la-
dos do espectro politico. No entanto, o artigo responde que os sulis-
tas jamais se aliariam com os nortistas, chamando-os de facção sem 
princípios e que por meio de seu jornal espalhavam calúnias contra os 



18

Leandro Mayer | Pâmela Pongan | Taciane Neres Moro (Organizadores)

liberais e contra o presidente da província. 

O Diario de Pernambuco n.149 de 9 de julho passado, fazendo 
huma synopse das noticias das províncias do norte e do apa-
recimento de novos jornaes, chama attenção dos seus leitores 
sobre a publicação de dos periódicos – Nortista – e Sulista – 
aquelle impresso no Ceará, e este no Maranhão, os quaes, se-
gundo o pensar do illustre redactor do Diario aque nos referi-
mos, disputão direito de preferencia ao qualificativo saquarema, 
e representão por seu turno os dous partidos, que existem no 
Rio Grande do Norte sob as denominações dos respectivos pe-
riodicos: e persuadindo o mesmo redactor a ambos os partidos 
a sacrificarem no altar da patria todas as suas rivalidades, e 
ressentimentos particulares, acredita que chegarão a hum mes-
mo acordo, se o actual administrador da Provincia souber con-
duzir-se de modo a não deixar perceber mais predilecção por 
este, que por aquelle dos dous lados em que se acha a mesma 
Provincia dividida (O SULISTA, 1849a, p.1-2).

O presidente de província, João Carlos Wanderley, citado ante-
riormente, era constantemente citado em ambos os jornais. Na época 
da publicação do jornal estava à frente da província do Rio Grande o 
baiano Benevenuto Augusto Magalhães Taques, escolhido pelo gabi-
nete imperial como um nome neutro para a administração provincial, 
na tentativa de apaziguar os conflitos entre os membros de ambos os 
partidos. 

Da parte do Nortista, percebe-se, pela leitura d’O Brado 
Natalense, uma leve crítica ao presidente por permitir a permanência 
dos sulistas em cargos oficiais, pois sua incapacidade administrativa 
estaria contribuindo para a degradação da província, relatando que a 
única preocupação dos sulistas era para com seu próprio bem. E na 
edição de 21 de agosto faz críticas ferozes contra o presidente Taques, 
presidente de província do Rio Grande do Norte, diante sua forma 
indecisa e de muitas vezes oferecer suporte aos opositores. E exorta 
os norte-rio-grandenses para fazer justiça contra aos maus políticos da 
província. Além disso, o jornal acaba ligando o presidente a casos de 
violência que estariam ocorrendo durante as eleições, com o intuito 
de constranger os eleitores a votar, e que o aumento desses crimes es-
taria relacionado ao apoio que o presidente estava dando aos sulistas.
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E’ Penna que o partido nortista, hoje composto da melhor gen-
te da província, esteja sendo subjugado por um homem que 
vende o todo o governo os interesses da província para gozar 
do poder! Desgraçada província, q’ não acha talvez outra de 
igual sorte para consolar-se. Mas vamos: os riograndenses vão 
abrindo os olhos, e amaldiçoando esta politica interesseira, e 
indigna dos verdadeiros patriotas, amigos da prosperidade e 
engrandecimento de sua patria. O Rio Grande vai libertar-se 
por seos proprios esforços desse jugo infame e aviltante. (O 
BRADO NATALENSE, 1849b, p.2).

O jornal ainda denuncia que o uso da violência já tinha sido 
expediente do partido Sulista em outras eleições. Assim, para justifi-
car esse ponto, o folhetim relembra um caso de um duplo homicídio 
ocorrido na porta da Igreja Matriz do Assú cometido pelos parentes 
de João Carlos Wanderley quando Manoel Assis Mascarenhas era o 
presidente da Província do Rio Grande do Norte. O ocorrido ficou 
gravado na memória como Fogo de Quarenta, quando numa eleição em 
1840 para juiz de paz e vereadores, os grupos nortistas e sulistas en-
traram em confronto, no qual os irmãos José e Francisco Varela Barca 
saíram mortos. Os sulistas são um pouco mais prudentes ao falarem 
sobre o presidente da província, nas edições do jornal analisadas, não 
é encontrada nenhuma crítica à administração provincial, a única ex-
ceção se dá quando ocorre a anulação da eleição ocorrida na vila de 
Touros, quando o presidente decidiu realizar uma nova votação, pois 
havia suspeitas de fraude, criticando a postura do presidente, indagan-
do se o mesmo teria direito por lei para avaliar a validade de eleições. 
No entanto, na maioria dos textos, o presidente de província é men-
cionado de forma elogiosa, exaltando sua neutralidade e tratamento 
imparcial diante dos conflitos entre os dois partidos, enfatizando seu 
total desinteresse em se envolver com as questões eleitorais.

Na edição de 5 de agosto de 1849 d’O Sulista o tema das eleições 
é abordado, trazendo em seu início a informação sobre as eleições 
para deputado da Assembleia Geral e para deputados provinciais que 
ocorreriam no dia 5 de setembro. Recordando que o candidato pelo 
partido Sulista seria o Dr. Casimiro José de Morais Sarmento, elen-
cando as qualidades que o faria apto para ser eleito como represen-
tante da província do Rio Grande do Norte na Assembleia Geral. 
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Na edição são elencados os nomes dos 20 candidatos do partido que 
iriam concorrer a vagas de deputados provinciais7.

Na edição do mesmo jornal do dia 15 de agosto de 1849 são pu-
blicadas algumas informações sobre as eleições provinciais ocorridas 
no dia 5 de agosto. Comunica que em Natal a mesa era presidida pelo 
juiz de paz Loyola Barros Francisco Carrilho e mais dois suplentes 
Nortistas e que houve um princípio de barulho ocasionado por um 
Nortista por nome de José Lucas. Segundo o jornal, das 300 cédulas 
220 eram do sul. No dia 7, na apuração, se verificou que os Sulistas 
tinham realmente conquistado a maioria, sem, no entanto, trazer a in-
formação sobre a quantidade de votos conquistados8. Em Extremoz, 
como a maioria dos votos eram dos Sulistas, os Nortistas investiram 
contra a Matriz armados, o presidente da mesa Francisco Pereira de 
Brito se viu obrigado a suspender os trabalhos por certo tempo. O 
chefe de polícia, junto com 20 praças, partiu para lá com o objetivo de 
manter a ordem durante a realização das eleições. A vitória também 
em São José, Papari, Goianinha e Arez9. 

O Sulista, por outro lado, evidencia a violência com que tem 
sido alvo constante. E culpa o fato do adiamento das eleições na 
Cidade da Imperatriz do dia 5, para o dia 27 de agosto, culpa do par-
tido Nortista, que por conta da sua violência havia desencadeado mu-
dança no dia das eleições. 

No dia 5 do corrente tendo comparecido na Igreja Matriz da 
Cidade da Imperatriz o Juiz de Paz mais votado do Destricto 
da mesma José Silvestre Cardozo para presidir ao acto da elei-
ção a que ali devia proceder, encontrou no lugar o Delegado 
de Policia daquelle termo Amaro Carneiro Bezerra Cavalcante 
com huma porção de gente armada, e em tal estado de embria-
guez e amotinação que incutia serio terror no animo do referi-
do Juiz de Paz e de todas as pessoas que pacificamente havião 
concorrido. Não sendo possível que n’aquelle estado se podes-
sem incetaros trabalhos da eleição, e nem aproveitado as ad-
moestações do Juiz de Paz, esgotados por este todos os meios 
suasórios ao seu alcance, foi obrigado a retirar-se declarando 

7  O SULISTA, 1849a, p. 1.

8  O SULISTA, 1849c, p. 2.

9  Ibid, p. 1.
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addiada a eleição para o dia 27, evitando assim prudentemente 
que se realisassem as ameaças que da parte do delegado e de 
alguns anarchistas do lugar corrião mesmo anteriormente ao 
dia da eleição, de pretenderem que sangue fosse derramado, 
como altamente havião aconselhado o Nortista e o Brado, or-
gãos dessa facção anarchica. (O SULISTA, 1849d, p. 1)

Informa que em muitos lugares não havia um único soldado, o 
que tornaria impossível aos Nortistas dizerem que houve uso da força 
durante as eleições para favorecer o partido Sulista, já que essa é uma 
das acusações encontradas nas publicações dos conservadores10. Já no 
editorial d`O Brado Natalense, em sua edição de 21 de agosto de 1849, 
o nortista começa se vangloriando de que vencerá a região controlada 
pelos sulistas, partido maior, através da virtude moral. Os sulistas são 
acusados de crimes e escândalos. Exorta a unidade com os demais 
saquaremas das demais províncias11.

Mesmo com crítica ao sistema eleitoral, os nortistas venceram 
em muitas regiões, superando as urnas que teriam “sido viciadas as 
qualificações”, as quais seriam controladas por sulistas do sertão e do 
agreste. “No Porto Alegre, cidade de Imperatriz (Martins), Apodi, 
Angicos, Campo Grande, Moçoró, e Assú, onde mora a família des-
se Wanderley molambo catuca a vitória foi nossa; e Ella não há de 
parar abiç hade estender-se à alguns lugares mais que esperamos no-
ticias.12” Ainda nessa edição o jornal menciona Dr. Amaro Carneiro 
Bezerra Cavalcante como importante aliado político da cidade de 
Imperatriz. E traz acusações contra o subdelegado Caldas, o 2º juiz 
de paz Hirenêo e seu sogro Guará. O jornal se refere ao João Carlos 
Wanderley, importante líder dos sulistas, como: 

[...] homem sem família, sem prestigio de antepassados, sem 
virtudes, sem fortuna e sem ilustração verdadeira cavalheiro 
de aventura, foi tirado do nada, e feito uma grande coisa pelo 
partido sulista, que recebe suas ordens despóticas com a hu-
mildade imprópria de homens livres que são, e principalmente, 
de muitos, que são mais capazes do que ele para dirigi-los13 (O 

10  Ibid, p. 2.

11  O Brado Natalense, 1849b, p. 1.

12  O Brado Natalense, 1849b, p. 1.

13  Ibid, p. 4.
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BRADO NATALENSE, 1849b p. 03).

As acusações dominam boa parte das páginas dessas publica-
ções, além da mencionada acima, encontrada no jornal nortista, o 
folhetim liberal também trazia forte denúncias contra membros do 
partido saquarema. Como afirma Tavares de Lyra (2012) esses pe-
riódicos visavam unicamente à defesa ou combate das candidaturas 
à Câmara ou Senado. Entre elas está o relato, na edição de 05 de 
agosto de 1849, no qual o juiz de direito da comarca da Maioridade 
(hoje Martins) João Valentim Dantas Pinajé havia registrado num ofí-
cio enviado a presidência da província em 13 de agosto de 1846, no 
qual narrava a amotinação na frente do tribunal do júri, perpetrada 
pelo capitão Antônio Borges de Andrade, Manoel Gonçalves Glória 
e João Chrisostomo Bezerra Cavalcante, tendo ao seu favor os advo-
gados Francisco Xavier de Menezes, Antônio Jacome de Araújo e o 
bacharel Fernando Theofilo Rufino Bezerra de Menezes, bem como 
o comandante do destacamento daquela vila Manoel Onofre, o qual, 
quando procurado pelo delegado José Joaquim de Queiroz e Sá para 
por fim a desordem, não foi achado. Ao final da apresentação dos 
ofícios, o jornal traz a informação que o mesmo juiz que denunciara 
essa amotinação era correligionário dos mesmos sediciosos14.

É na seção intitulada de “Correspondência”, do jornal O Sulista, 
destinada à participação dos leitores do jornal, na qual os mesmos 
podem se manifestar de forma anônima, que as críticas são mais du-
ras. Em uma delas, se dirigindo ao redator da publicação, narra um 
caso de um assassinato ocorrido em Goianinha pelas mãos do reve-
rendo local o padre Manoel Ferreira Borges, ajudado por tal Jacú, 
no qual, após o recurso interposto pelo padre, o juiz de direito José 
Vieira Rodrigues de Carvalho tornou o crime afiançável, estendendo 
esse recurso à Jacú. A pergunta do leitor versava se essa extensão do 
recurso ao outro participante do crime que não tinha entrado com 
nenhum recurso era permitida. O redator responde que o juiz não 
poderia ter procedido dessa maneira, e que assim o fez para agradar 
seus companheiros o padre Borges, Gualdino, Villar, Firmino e outros 
para comprar seus votos, já que o mesmo juiz concorreria ao cargo de 

14  O SULISTA, 1849a, p. 2.
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deputado geral15.
Na edição de 9 de agosto de 1849, um anônimo leitor sai em 

defesa do advogado Bernardo Eugênio Peixoto que estava sendo 
perseguido por Amaro Carneiro Bezerra Cavalcante, juiz municipal 
e delegado da Maioridade, visto que o citado advogado detinha um 
saber jurídico superior ao magistrado16. E no jornal publicado em 
15 de agosto de 1849 sai em defesa do Dr. Casimiro José de Morais 
Sarmento das acusações feitas por Bonifácio Francisco Pinheiro da 
Câmara e José Alexandre Seabra de Melo, apontando os crimes que 
cada um dos dois teriam cometido ao longo de suas vidas17. O primei-
ro foi deputado provincial e presidente de província.

Em alguns momentos o jornal também pode servir como res-
posta a essas acusações, aproveitando para dar alfinetadas nos mem-
bros do partido Nortista. Na edição de 9 de agosto de 1849 pede para 
que se mostrem provas das acusações publicadas pelo jornal saqua-
rema como o tiro de pistola que Manuel Ferreira e uma emboscada 
feita pelos filhos de Manuel de Castro a um escravo. Segundo o jor-
nal, essas calúnias estariam surgindo pelas magras posições oficiais 
que o partido Nortista vinha ocupando na administração provincial, 
rebatendo que essas calúnias somente algum nortista como o juiz mu-
nicipal do termo da Vila do Príncipe (atual Caicó) Leocádio Cabral 
Raposo da Câmara ou um Octaviano Cabral Raposo da Câmara se-
riam capazes de tais feitos18. O primeiro foi juiz e deputado provincial 
por uma legislatura, o segundo foi deputado provincial em seis legis-
laturas e por duas vezes assumiu a presidência da província junto com 
seu irmão Jerônimo Cabral Raposo da Câmara. Ambos exerceram 
forte influência no partido nortista, ficando conhecidos como o grupo 
dos Cabrais.

15  O SULISTA, 1849a, p. 3.

16  O SULISTA, 1849b, p. 3.

17  O SULISTA, 1849b, p. 3.

18  O SULISTA, 1849b, p. 2.
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As dinâmicas da esfera pública na província do Rio Grande 
do Norte

O debate político, mesmo que ocorrido de maneira irascível nos 
periódicos na Província do Rio Grande do Norte, evidencia que en-
tre os ataques aos presidentes de província também há uma preocu-
pação sobre o funcionamento das funções da administração pública. 
Isso favoreceu e impulsionou um processo de racionalização pública, 
conduzindo a formação da opinião dos demais participantes que par-
ticipavam dessa esfera pública, um novo espaço criado pelos debates. 
Dessa forma, tal como é observado por Habermas, inicialmente, a es-
fera pública surge como uma distinção entre o espaço da esfera privada.

A esfera pública burguesa pode ser entendida inicialmente 
como a esfera das pessoas privadas reunidas em um público; 
mas reivindicam esta esfera pública regulamentada pela autori-
dade, mas diretamente contra a própria autoridade, afim de dis-
cutir com ela as leis gerais da troca na esfera fundamentalmente 
privada, mas publicamente relevante, as leis do intercâmbio de 
mercadorias e do trabalho social. (HABERMAS, 2003, p. 42)

Em A Mudança Estrutural da Esfera Pública (1962) Jürgen 
Habermas demonstra que a urbanização ocasionada pela sociedade 
burguesa pré-capitalista, desenvolveu a imprensa no final do século 
XVIII, utilizando as leituras de salon littéraire e cafeterias, assim crian-
do a esfera pública (Öffentlichkeit) e causando uma revolução políti-
ca na Europa, como a Revolução Francesa, em 1789. Ao controlar o 
capitalismo de imprensa, a burguesia conseguiu formar a opinião pú-
blica e transformar os materiais impressos em publicidade no intuito 
de acelerar a produção de massas ao longo do século XIX. 

“A ‘cidade” não é apenas economicamente o centro vital da 
sociedade burguesa; em antítese política e cultural à ‘corte’, ela 
caracteriza, antes de mais nada, uma primeira esfera pública 
literária que encontra as suas instituições nos coffee-houses, nos 
salons e nas comunidades de comensais. (HABERMAS, 2003, 
p. 45).

Ao longo das considerações de Habermas (2003) observamos 
que a esfera pública possui determinadas características em comum 
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com os eventos ocorridos na imprensa da Província do Rio Grande do 
Norte, afinal, havia um domínio de interesse em comum entre as elites 
sobre a importância de debate dos direcionamentos da administração 
pública; os participantes da esfera pública possuíam o mesmo grau 
de escolaridade e social semelhante, sendo constituído por burgueses, 
permitindo uma forma de igualdade comum entre os participantes. 
As discussões dentro da esfera pública nos periódicos da Província do 
Rio Grande do Norte versam sobre princípios filosóficos, econômicos 
e sobre a administração política, assuntos que formavam a opinião 
pública.

Ao observar como os periódicos analisados por essa pesquisa 
impactou na sociedade da Província do Rio Grande do Norte per-
cebemos que o seu objetivo era o de demarcar o seu poder recém-
-formado da esfera pública, mesmo que de forma simbólica, condu-
zindo a opinião dos leitores que consumiam esse material. É notório 
também o fato desses jornais não serem impressos na província do 
Rio Grande do Norte. O Brado Natalense era impresso no Ceará, forte 
reduto dos conservadores, enquanto que O Sulista tinha suas edições 
feitas em Pernambuco, local de maioria liberal. Ao longo do proces-
so de análise, também se verificou que alguns dos artigos publicados 
nesses jornais eram na verdade republicações de jornais originários 
das províncias que imprimiam os jornais, como é o caso do O Diário 
de Pernambuco, que tinha algumas de suas matérias reproduzidas no 
folhetim liberal da província do Rio Grande do Norte. Esse aspecto 
comprova a tese de que esses jornais formaram um espaço jornalístico 
que extrapolava a regionalidade da própria província. 

O processo de produção dos periódicos revela que as elites no 
período do Segundo Reinado atuavam por meio de uma rede de socia-
bilidade que se interconectava com outras elites de outras províncias. 
Apesar desse momento, os periódicos não apresentaram uma inclu-
são social, devido a alguns jornais como O Brado Natalense (1849) pos-
suírem preço para aquisição. Posteriormente, iniciou-se a produção 
de alguns periódicos gratuitos e outros voltados ao público feminino, 
e com um tom mais literário, como afirma Nelson Werneck Sodré 
(1983), sendo deixado de lado os jornais com cunho estritamente 
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político e militante. A escrita jornalista aos poucos ao longo da dé-
cada de 1850 foi deixando de ser combativa e irascível, e apostou na 
leveza poética romântica e de novelas de folhetim cujo objetivo era 
direcionar a opinião pública por meio do entretenimento. 

Considerações finais

É possível observar a dinâmica da esfera pública da província 
do Rio Grande do Norte por meio dos periódicos que circularam 
em 1849. Ao nos determos nos dois jornais analisados percebemos 
algumas características gerais que essas publicações partilhavam. 
Observou-se que esses jornais possuíam dedicação quase exclusiva 
a um tema, pessoa ou acontecimento. O pequeno espaço destinado 
à escrita era muito curto e apenas um tema era retratado por vez. 
Geralmente esse único fato era dissecado ao máximo, seja para elo-
giar ou para denegrir. Sempre se associava um personagem ou de-
terminada situação à política corrente da época. No caso das perso-
nalidades políticas, essas eram alvo de escárnio. Apelidos, episódios 
embaraçosos e acusações geralmente eram atribuídos a essas figuras. 
A invasão da privacidade e o uso da violência de linguagem eram 
características dessas publicações. Obviamente os jornalistas que es-
creviam esses jornais eram duramente perseguidos por suas paixões 
políticas, como é o caso da figura retratada de José Carlos Wanderley, 
alvo do partido conservador. 

A troca de ofensas entre as publicações, assim como também 
as redes de jornais que se interconectavam com interesses em comum 
nos permitem observar as dinâmicas da esfera pública na Província do 
Rio Grande do Norte. Mesmo que produzido em um escala de redes 
políticas interprovinciais, os periódicos políticos foram os primeiros 
recursos gráficos que representaram a identidade da região provincial, 
que se mostrava em constante disputa de qual grupo seria o detentor 
da narrativa hegemônica a ser retratada nas páginas dos jornais. Ao 
avaliar o modo como os escritores políticos engendravam um discurso 
que procurava atrair e moldar a opinião política dos leitores observa-
-se o surgimento de grupos formadores de opinião pública que passou 
a se desenvolver de forma impressa nesses escritos e que procurava 
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interligar leitores e outros jornais em uma rede coesa e integrada, ca-
paz de forjar uma ideologia como diretriz para a gestão das políticas 
públicas.
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JORNAL PARTIDÁRIO DO SÉCULO XIX: 
A PROPAGANDA DO PLEBISCITO DE SÃO 
BORJA/RS NO JORNAL A FEDERAÇÃO

Taciane Neres Moro1

Introdução

O presente trabalho tem por objetivo apresentar de que for-
ma o jornal A Federação desenvolveu suas publicações referentes ao 
Plebiscito lançado na Câmara do município de São Borja. O Plebiscito 
foi proposto e aprovado naquela Câmara no ano de 1888, por inciati-
va do vereador Aparício Mariense, membro do Partido Republicano 
Rio-Grandense. 

O objetivo dessa Moção Plebiscitária era de consultar a po-
pulação brasileira, se aceitaria ou não, a possibilidade de um III 
Reinado iniciar no Brasil. Após ser aprovada a proposta de Aparício 
na Câmara, o jornal oficial do PRR, A Federação, passou a dar ampla 
notoriedade com inúmeras publicações fomentando o ato. 

Sendo assim, no primeiro momento, será contextualizado 
como iniciou o Partido Republicano Rio-grandense no estado do Rio 
Grande do Sul, e na cidade de São Borja, onde se destacou o político 
Aparício Mariense. E no segundo momento, de que forma foi apro-
vado o Plebiscito, e sua propaganda através da imprensa política, a 
partir da metodologia da Hipótese de Agendamento. 

Tendo como principal objetivo pelo partido, a adesão ao 
Plebiscito pela demais Câmaras municipais do Estado, procuramos 
identificar qual foi, ou quais foram, as abordagens escolhidas pelo 
jornal para alcançar tal objetivo, e quais os resultados obtidos. Desta 

1  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História – UPF. Bolsista CAPES. 
E-mail: tacianenmoro@hotmail.com
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forma, foram analisadas as matérias entre os meses de janeiro a mar-
ço do ano de 1888. Tendo amplitude em diversos municípios do Rio 
Grande do Sul e em São Paulo.

Partido Republicano Rio-Grandense e o município de 
São Borja

O Partido Republicano Rio-Grandense foi fundado no estado 
do Rio Grande do Sul, de certa forma, tardia. O movimento republi-
cano foi se constituir em partido a partir do marco inicial que foi o 
Manifesto Republicano lançado em 03 de dezembro de 1870, no Rio 
de Janeiro. No estado de São Paulo, o Partido Republicano Paulista 
foi fundado em 1873. Segundo Pacheco (2003), no RS ainda perma-
necia em forma de propaganda republicana, realizada principalmente 
através dos Clubes Republicanos. O primeiro fundado em 1876 em 
Palmeira das Missões, em Porto Alegre em 1878, e em 1881 o de São 
Borja.

A propaganda política realizada pelo movimento republicano 
foi uma das suas principais características. Muitos republicanos gaú-
chos tinham a sua formação superior na Faculdade de Direito de São 
Paulo, no qual tiveram contato com as teorias políticas que circulavam 
na época, dentre elas, a do positivismo. Foi na faculdade de Direito 
de São Paulo que foram desenvolvidas duas formas de organização 
muito característica dos republicanos sulinos: “a organização de clu-
bes políticos e debates através dos jornais doutrinários”. (PACHECO, 
p. 144)

O PRR só foi constituído como partido no ano de 1882, já mui-
to bem organizados, conseguiram participar das eleições e eleger re-
presentantes nas Câmaras locais da Província:

Na convenção de 1882 foi definido que as candidaturas repu-
blicanas seriam escolhidas em prévias organizadas pela cir-
cuncisão em que ocorreriam as eleições [...] assim, a estratégia 
operacionalizada pelos clubes significou uma disciplinarização 
do eleitorado republicano importante para evitar a disper-
são dos votos. Foi dessa maneira que o Partido Republicano 
Rio-Grandense conseguiu eleger vereadores em diversas cida-
des e ter Assis Brasil como representante para a Assembleia 
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Provincial em 1885 e 1887, ou seja, apenas três anos após a sua 
fundação (PACHECO, 2006, p. 147).

O Partido Republicano Rio-Grandense então se difundiu 
rapidamente pelos municípios da província, através dos Clubes 
Republicanos. Com o aparato de um amplo trabalho propagandístico. 
Esse trabalho de propaganda teve como principal forma de divulga-
ção a imprensa. Interessante o que Walter Spalding considera sobre a 
força da propaganda republicana é que, ela era de suma importância 
tanto quanto ao sistema partidário:

A imprensa, que para a República muito influi no âmbito da 
massa popular, representa, na atualidade, uma potência. E’ 
dela que depende, pode-se afirmar, o bem estar ou o mal estar 
de um povo; a paz ou a guerra; a glória ou o estracismo dos 
indivíduos e, mesmo, a morte, como aconteceu, por exemplo, 
no caso Pinheiro Machado (SPALDING, 1951, p. 58).

Em São Borja, município localizado na região oeste do Estado, 
fazendo fronteira com a Argentina, o movimento republicano chegou 
assim que as manifestações iniciaram no Estado, verificando-se uma 
forte representatividade política republicana. O Clube Republicano 
de São Borja foi fundado em sete de abril de 1881, logo no início das 
implementações de clubes e do partido em níveis locais. “De todos os 
clubes, porém, os mais famosos foram os de Porto Alegre e, especial-
mente, o de São Borja que criou nome alto elevou, no Brasil, o republi-
canismo gaúcho, pela célebre MOÇÃO APARICIO” (SPALDING, 
1951, P. 58). Moção esta que é objeto de estudo da presente pesquisa.

Foi através deste clube que Aparício Mariense se destacou na 
vida política. De acordo com O´Donnell (2013), o mesmo participou 
da organização do clube atuando como vice-presidente ao lado do en-
tão presidente Francisco Miranda, além de outros importantes nomes 
que se destacaram membros republicanos, como Júlio Trois e Manuel 
do Nascimento Vargas2.

Segundo O´Donnel (2013), Aparício Mariense se elegeu como 
vereador em 1883 na Câmara de São Borja, sendo escolhido para 

2  Ver: COLVERO e RIBAS. Quem são eles? Uma prosopografia da elite política 
samborjense (1889-1964). 8º Encontro da Associação Brasileira de Ciência Políti-
ca (ABCP). 2012.
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vice-presidente. Conforme o autor, Aparício foi reeleito novamente 
em 1887, ano em que ele propôs a Moção Plebiscitária contra o pos-
sível início de um III Reinado, fato esse que trouxe em evidência a 
Câmara de Vereadores de São Borja para todo o país, devido ao tra-
balho intenso de divulgação através da imprensa, principalmente o 
jornal A Federação.

O Plebiscito de São Borja 

De acordo com Marcus Vinícius Costa, em sua tese de douto-
rado intitulado “Nação, contrabando e alianças políticas na fronteira 
oeste do Rio Grande do Sul na segunda metade do século XIX: rela-
ções transfronteiriças entre as comunidades de São Francisco de Borja 
e Santo Tomé” afirma que o plebiscito começou a ser discutido pelos 
membros de um seleto grupo de maçons da cidade “o ano é 1887, em 
21 de fevereiro ela é apreciada na loja maçônica “Vigilância e Fé” por 
proposição de Aparício Mariense”(COSTA, 2013, p. 192). O ato viria 
contra a possibilidade de a Princesa Isabel assumir o poder caso o 
imperador falecesse, criticando o seu fanatismo religioso e o fato de o 
Conde D´Eu ser um príncipe estrangeiro e tido como um autoritário.

O plebiscito então foi lançado por Aparício Mariense e discuti-
do na Câmara de Vereadores em 31 de outubro de 1887:

Proponho que está camará represente a Assembleia Legislativa 
Provincial sobre a indispensável necessidade de se dirigir a 
Assembleia Geral para que dado fato lastimável de falecimento 
de S. M. O Imperador, se consulte a Nação por meio de um ple-
biscito se convêm a sucessão no trono brasileiro de uma senho-
ra obcecada por uma educação jesuítica e casada com um prín-
cipe estrangeiro; e, bem assim que a Assembleia Rio-grandense 
convide as outras Assembleias provinciais, à, no mesmo sen-
tido, representarem ao Parlamento; e que esta câmara peça as 
outras municipalidades da Província, que façam seu este apelo 
a Assembleia Provincial S.R. Sala das Sessões, 31 de outubro 
de 1887. Aparício Mariense3 

A proposta foi discutida e rejeitada, o parecer era de que 

3  CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BORJA. Atas fls.01-200. 03/03/1884 a 
14/11/1889. Arquivo da Câmara Municipal, p. 127.
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não correspondia a Câmara Municipal “discutir questões de “ordem 

superior” e sim resolver problemas administrativos do município” 

(COSTA, 2013, p. 195). No entanto, dias após a proposta do plebisci-

to foi novamente discutida e revisada, e aceita em plenário pelos votos 

e Capitão Fidencio, Apparício Mairense, Miranda e J. de Fidêncio. 

Apenas Julio G. Trois deu voto contra.  A proposta então foi aprovada

13 de janeiro do ano de 1888 a Câmara de São Borja aprovou 
a moção que propunha um Plebiscito sobre a conveniência ou 
não de um 3ª Reinado tal ato repercutiu na Corte e a Câmara 
foi suspensa de suas atividades pelo ato do governo provincial 
número 200449. O Juiz da Comarca de São Borja tomou as 
providencias cabíveis contra os autores da proposta, e sustenta-
va que a Câmara havia se tornado um instrumento do chefe re-
publicano Aparício Mariense da Silva (COSTA, 2013, p. 195). 

O plebiscito teve grande repercussão no Brasil, foi “considerada 
desde logo como o mais rude golpe de caráter institucional sofrido 
pela Coroa, questionava diretamente a legitimidade do império levan-
tando, além da questão sucessória, temas como o da soberania nacio-
nal” (O´Donnell, 2013, p. 9).

Como retaliação o governo imperial suspendeu os cargos dos 
vereadores que votaram a favor da moção, além de instalar um inqué-
rito a eles. Para ocupar os cargos destituídos assumiram os vereado-
res do quadriênio passado4: José Aquino dos Santos, Antônio Alves 
Ferreira Filho, José Teixeira dos Santos e José Pinto Soares.  O efeito 
que a arbitrariedade do governo teve foi de impulsionar o movimento 
em outros locais “a Moção reapareceu, com o mesmo teor ou com 
algumas alterações, em inúmeras outras Câmaras do Brasil, especial-
mente na província de São Paulo (O´DONNELL, 2013, p. 10).

O Plebiscito e o jornal A Federação: a analise através da 
Hipótese de Agendamento

No Rio Grande do Sul, o jornal oficial do PRR, denominado 

4  CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BORJA. Atas fls.01-200. 03 de março a 14 de 
novembro de 1889. Arquivo da Câmara Municipal.
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de A Federação, aproveitou-se do fato como meio propagandístico dos 
ideais republicanos. Dando ampla divulgação com diversos artigos 
sobre a Moção e os acontecimentos que deram sequência ao ocor-
rido. O plebiscito iniciado por Aparício Mariense foi então ampla-
mente divulgado pelo Partido Republicano Rio-Grandense, utilizan-
do-o como artifício de divulgação para o enfraquecimento do regime 
monárquico.

No Brasil, os estudos de análise de imprensa por meio da 
Hipótese de Agendamento ainda são inovadores. De acordo com Maia 
e Agnez em seu artigo “O agenda-setting no Brasil: Contradições en-
tre o sucesso e os limites epistemológicos”:

o agenda-setting se insere na tradição funcionalista dos estudos 
norte-americanos em comunicação, que tem como ponto nodal 
a análise e detecção das funções e dos efeitos causados pelos 
meios de comunicação sobre a audiência (MAIA; AGNEZ, 
2010, p. 2).

Conforme as autoras, no Brasil, pesquisas que abordavam o 
agenda-setting começaram a surgir a partir da década de 1990, inicial-
mente com trabalhos que eram publicados em Portugal, ou no Brasil 
por trabalhos escritos por portugueses:

como o livro Teorias da comunicação, do italiano Mauro Wolf, 
e Poder do Jornalismo e O estudo do jornalismo no sécu-
lo XX, de Nelson Traquina, e por brasileiros, como Ética da 
Comunicação, de Clovis Barros Filho, e de artigos em periódi-
cos e capítulos de livros (HOHLFELDT, 1997; TRAQUINA, 
2000; AZEVEDO, 2004). A partir da publicação de obras ou 
artigos em português, que facilitaram a questão do idioma e até 
mesmo o acesso à abordagem, o AS foi disseminado no Brasil. 
(MAIA; AGNEZ, 2010, p. 4-5).

Para Azevedo em “O agendamento na política” a hipótese 
de agendamento tem em seu pressuposto caracterizar as seguintes 
abordagens: 

a) a mídia, ao selecionar determinados assuntos e ignorar ou-
tros define quais são os temas, acontecimentos e atores (ob-
jetos) relevantes para a notícia;10 b) ao enfatizar determina-
dos temas, acontecimentos e atores sobre outros, estabelece 
uma escala de proeminências entre esses objetos; c) ao adotar 



35

História e imprensa

enquadramentos positivos e negativos sobre temas, aconteci-
mentos e atores, constrói atributos (positivos ou negativos) so-
bre esses objetos; d) há uma relação direta e causal entre as 
proeminências dos tópicos da mídia e a percepção pública de 
quais são os temas (issues) importantes num determinado pe-
ríodo de tempo (AZEVEDO, 2004, p. 52).

Hohlfeldt (1997p. 44) destaca alguns dos pressupostos principais 
para a hipótese do agenda-setting, sendo eles três aspectos: a) “Fluxo 
continuo de informação: [...] este fluxo de contínuo informacional 
gera o que McCombs denominará de efeito de enciclopédia que pode 
ser inclusive concretamente provocado pela mídia”; b) a influência 
dos meios de comunicação sobre o receptor que diferentemente do 
que se pensava, não é a curto prazo e sim a médio e longo prazo; c) 
“os meios de comunicação, embora não sejam capazes de impor o 
que pensar em relação a um determinado tema, como desejava a teo-
ria hipodérmica, são capazes a médio e longo prazo, influenciar sore 
o que pensar e falar”. Assim o autor também assinala que:

Portanto, dependendo da mídia, sofremos sua influência, não a 
curto, mas a médio e longo prazos, não nos impondo determi-
nados conceitos, mas incluindo em nossas preocupações certos 
temas que, de outro modo, não chegariam a nosso conheci-
mento e, muito menos, tornar-se-iam temas de nossa agenda 
(HOHLFELDT, 1997, p. 45).

Portanto, utilizamos essa metodologia para esse estudo por 
conta do fluxo contínuo das publicações com a temática do Plebiscito 
no jornal A Federação, ficando evidente, a intenção de fazer com que 
este assunto se tornasse relevante para a agenda política das demais 
localidades do Estado. 

Ao analisar as matérias constatou-se o grande destaque dado 
ao Plebiscito, com uma certa frequência e notoriedade. Assim, atra-
vés da Hipótese de Agendamento pretende-se elucidar qual o objetivo 
das publicações recorrentes das matérias sobre a Moção Plebiscitária? 
Qual enfoque o jornal decidiu dar para o fato? E de que forma esse 
veículo de imprensa interferiu nos acontecimentos posteriores?

O período analisado referente às matérias foi 11 de janeiro 
à 8 de março do ano de 1888. Nesse período foram publicadas 41 
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matérias referente ao Plebiscito em 34 edições do jornal. Constatou-
se que as matérias relacionadas ao plebiscito nos jornais eram publi-
cadas com uma frequência quase que diária, além de que 8 dos 34 
volumes apresentaram até duas matérias no mesmo jornal. No mês 
de janeiro foram publicados artigos referente a Moção nos dias 11, 12, 
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 30 e 31, no mês de fevereiro 
foram publicados artigos os dias 01, 03, 07, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 
22, 23, 24, 28, e por fim, no mês de março os dias foram 06, 07, 08, 
data limite da nossa pesquisa.

A classificação das matérias foi feita da seguinte forma: a) visi-
bilidade das matérias: para isso, identificamos o espaço que era dado 
para o artigo, se estava na capa ou não, e se era extenso, baseando-se 
na quantidade de colunas que os artigos ocupavam no jornal; b) os 
objetivos que as matérias tinham: como eram reproduzidas as infor-
mações, ou seja, que tipo de posicionamento o jornal queria induzir a 
ter o receptor sobre o Plebiscito.

Em relação a categoria “objetivos das matérias” destacamos seis 
principais categorias que mais se destacavam nos textos. Eram elas: 1. 
Incentivar outras Câmaras a aderirem ao plebiscito; 2. Divulgação das 
Câmaras e clubes republicanos que aderiram ao plebiscito; 3. Notícias 
de críticas e comentários; 4. Respostas a outros jornais; 5. Críticas 
direcionadas ao governo; 6. Sanar dúvidas referente ao plebiscito. 

Nos objetivos, em relação a categoria 1.“Incentivar outras câ-
maras a aderirem ao plebiscito” identificamos nas matérias frases 
como a da matéria do dia 12 de janeiro5 que salientava “retomem as 
Câmaras ao seu papel histórico e iniciem a reivindicação final que a 
de arrancar a pátria ás garras dinásticas”.

Na  categoria 2 “Divulgação das Câmaras e Clubes que aderi-
ram ao plebiscito” trata-se de divulgar tanto as câmaras do Estado que 
aderiram (que por sinal não foram em grande quantidade), quanto as 
algumas cidades de São Paulo. Assim, também foram frequentes ma-
térias sobre o Mething realizado em São Paulo que deu apoio ao ple-
biscito de São Borja, como exemplo para as Câmaras do Rio Grande 
do Sul seguirem também.

5  Herança Dinástica: uma iniciativa. Jornal A Federação. 12 de jan. de 1888.
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Na categoria 3 “Notícias de críticas e comentários” as matérias 
geralmente não traziam novas informações, o propósito era de tecer 
críticas referente ao assunto, a fim de não o deixar sair de evidência. 
Como exemplo a matéria do dia 25 de janeiro, interpretou a atitude 
da câmara de São Borja nos seguintes termos:

A câmara não cumpre somente zelar e fazer respeitar, como 
um patrimônio inviolável, as faculdades de que intenta desa-
poia-la o centro; mas cumpre-lhe igualmente, com representan-
te direta da comuna, manifestar-se sobre a melhor constituição 
do governo da pátria e exercer n’esse empenho a interferência 
compatível com a sua missão6. 

Na categoria 4.“Respostas a outros jornais” as matérias traziam 
o contraponto a outros jornais desfavoráveis ao plebiscito. Os jornais 
citados dentro do período analisado eram O conservador e A Reforma 
que de modo geral alegavam o ato ser inconstitucional, como a maté-
ria do dia 24 de janeiro, onde é criticado jornal O Conservador:

O órgão oficial repisa a questão. Sem justificar o motivo logico 
de sua opinião, torna a afirmar que a “a câmara de S. Borja 
organiza uma conspiração contra a nossa ordem de causas para 
mudá-las ou alterá-las, sem a intervenção d’aqueles aos quais o 
pacto constitucional incumbiu de tal iniciativa” 
A questão do Conservador com os edis de S. Borja, afinal, não 
é tanto pela legalidade ou ilegalidade da representação, ele o 
diz claramente; é antes porque – ele embirra com o plebiscito, 
visto que foi justamente um plebiscito que trouxe o desastre de 
Sedan para a França imperial7.

Na categoria 5.“Críticas direcionadas ao governo” as matérias 
centraram na arbitrariedade e censura do governo em relação a câ-
mara de São Borja, bem como aos outros municípios que aderiram 
a Moção, como destacamos o seguinte trecho em que é criticada a 
Assembleia Provincial: 

[...] transformaram-se em instrumentos passivos dos delegados 
do centro, que impunemente, zombam desse poder enfraqueci-
do a não mais poder sê-lo: às usurpações da coroa, formando 

6  A questão de honra. A Federação .25 de jan. de 1888

7  Câmara de São Borja. A Federação. 24 de jan. de 1888.
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assim inexpugnável muralha em torno das liberdades públicas8.

Em relação a categoria 6.“Sanar dúvidas referente ao plebisci-
to”, as matérias tinham o objetivo de esclarecer principalmente ques-
tões jurídicas se a proposta estava ou não dentro da legalidade, de 
modo geral em tom explicativo. Como ressaltamos com o exemplo 
da matéria do dia 08 de março onde o objetivo era demonstrar que 
as Câmaras possuíam as atribuições não meramente municipais, mas 
também 

de representarem aos poderes competentes sobre matéria 
constitucional [... ] não são ilegais nem criminosas as suas 
representações e comete um audacioso atentado jurídico 
o governo suspendendo as municipalidades e ordenando a 
instauração do processo sem base no código penal9 

A partir desta análise foi possível identificar a modificação do 
teor dos discursos nos artigos publicados, em que a intenção principal 
era a de não deixar o tema do plebiscito sair de evidência. O objeti-
vo inicial era de convencer as outras municipalidades do Rio Grande 
do Sul a aderirem a causa, porém, como evidenciado nas matérias, 
poucas câmaras e clubes republicanos do Estado a aderiram. O jornal 
então focou no apoio que São Borja recebeu dos municípios de São 
Paulo. Outro ponto que fica evidente nas matérias é que quando as 
câmaras não lançavam ou não aprovavam a proposta da Moção, os 
clubes republicanos dos municípios realizavam a adesão.

Conforme constatado na análise do jornal A Federação, o movi-
mento da Moção Plebiscitária teve mais força no estado de São Paulo 
do que no Rio Grande do Sul. Os primeiros municípios a aderirem 
abertamente ao plebiscito foram paulistas, com a realização do mee-
thing em Santos10, posteriormente na Câmara de São Vicente foi feita a 
proposta, porém  não foi encontrado informações se foi aceito, e na de 
São Simão a proposta foi feita e aprovada11. Na sequência, o plebiscito 

8  Primeiros Sintomas. A Federação. 19 de jan. de 1888.

9  A doutrina da reação. A Federação. 08 de março de 1888.
10  O governo forte. A Federação. 31 de jan. Mething em Santos. A Federação. 01 de fev. 

de1888.

11  A questão de honra: as câmaras Rio-Grandenses. A Federação. 10 de fev. de 1888.
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foi reconhecido e aprovado pelo Clube Republicano de Porto Alegre 
no RS12, o mesmo processo também foi realizado nos clubes de São 
Martinho, Vila Rica, e de Cacheira13 no RS. Posteriormente as câ-
maras cidades de São João da Boa Vista e Amparo14 de SP também 
aprovaram o plebiscito. O Clube Republicano de Bento Gonçalvez no 
RS15, e as Câmaras de Dores do Camaquam e São Francisco de Assis 
no RS16, em Jaguarão-RS a proposta foi negada, em compensação 
foi realizado um Meething na cidade17. A Câmara de Itibaiba -SP18 
também propôs e aprovou, e por último o Clube Republicano de São 
Vicente no RS19. Logo, podemos constatar, através das matérias até o 
período analisado que oito Câmaras de fato efetuaram a proposta da 
Moção Plebiscitária, cinco paulistas e três Rio-Grandenses.

Considerações finais

A análise sobre o episódio do plebiscito da Câmara de São Borja 
no jornal A Federação corroborou com a ideia de que os jornais no sé-
culo XIX funcionavam como o canal principal de propagar ideias e 
de fazer propaganda política, utilizando-se muito bem das artimanhas 
que a imprensa fornecia. Os jornais políticos como o A Federação era o 
meio de o Partido Republicano Rio-Grandense se manifestar e de dar 
notoriedade aos discursos que eles pretendiam assumir. 

Exemplo exposto o plebiscito, onde fica evidente que periodi-
cidade e da notoriedade que o A Federação deu, através de um dis-
curso e uma retorica bem elaborados, passavam a mensagem não só 
de relembrar o plebiscito a todo momento, mas como se deveria dar 

12  Adesão. A Federação. 16 de fev. de 1888.

13  A questão de honra: Solidariedade. A Federação. 17 de fev. de 1888; Adesão. A Fe-
deração. 17 de fev. de 1888. Adesões republicanas. A Federação. 18 de fev. de 1888; 
Reinvindicação. A Federação. 18 de fev. de 1888.

14  A questão de honra em São Paulo. A Federação. 21 de fev. de 1888.

15  Adesão. A Federação. 22 de fev. de 1888.

16  A questão de honra: exultemos. A Federação. 23 de fev. de 1888.

17  A questão de honra: Jaguarão. A Federação. 23 de fev. de 1888.

18  A questão de honra em São Paulo. A Federação. 24 de fev. de 1888.

19  Adesão. A Federação. 25 de fev. de 1888.
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importância ao mesmo, como pensa-lo, em que  conotação política 
associa-lo. Logo, o agendamento de publicação quase diária de maté-
rias dando enfoque ao plebiscito tinham a principal intenção de fazer 
com que outras Câmaras aderissem. Se tratava de uma mensagem 
política direcionada quase que exclusivamente para os políticos locais 
republicanos dos demais municípios, principalmente do Rio Grande 
do Sul, e do Brasil. 

Através da Hipótese de Agendamento ou Agenda-Setting, a 
agenda política tem a oportunidade de saber como o receptor da men-
sagem está reagindo com a informação recebida, dependendo do re-
torno, sendo positivo ou negativo, a agenda política pode intensificar 
ou alterar os seus objetivos.
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REVISTA MARIA: 
IMPRENSA, POLÍTICA E COSTUMES PARA 

MULHERES (1935–1937)
Joyce da Silva Alves1 

Neste capítulo, iremos trabalhar com a revista Maria, que foi 
fundada em Recife (PE), no ano de 1913, mas passou a circular com 
maior frequência em 1915. É direcionada ao público feminino das 
classes médias e tem uma abrangência nacional. Na década de 1930, 
possuía, como diretor, o Cônego Alfredo Xavier Pedrosa, membro 
da Academia pernambucana de Letras; que havia assumido o cargo 
no ano de 1920 e escrevia com frequência na revista, principalmente 
assuntos relacionados à política.

O recorte temporal proposto é de 1935 a 1937, pois foi um 
momento de grande instabilidade política no Brasil e no mundo. No 
Brasil, ocorreram o Levante Comunista (1935) e o golpe do Estado 
Novo (1937), além de ser um período de embates políticos entre gru-
pos da direita e da esquerda, representadas respectivamente pela Ação 
Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora. Enquanto 
isso, no quadro internacional, observamos a Revolução do México e 
a da Espanha, sobre as quais a revista se debruçou.

Utilizamos o periódico tanto como fonte de pesquisa quanto 
como objeto, compreendendo a importância da imprensa como aque-
la que não está desvinculada dos aspectos da vida social; que se re-
laciona com as vivências sociais e é um instrumento de propagação 
de ideias, auxiliando na formação das opiniões das leitoras. Tendo 
por objetivo contribuir para o debate em torno da “Boa imprensa” 

1 Graduanda em História pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte. Bolsista de Iniciação Científica Pibic/Capes. Orientanda do Prof. 
Dr. Renato Amado Peixoto. E-mail: allvesjoyce18@gmail.com. 
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e tornar perceptível a existência de um “metajogo” (cf. PEIXOTO, 
2017) nos campos político, cultural e religioso.  

Por conseguinte, a Igreja, sensível diante dos avanços da 
Modernidade, se utilizou da imprensa, para implementar um projeto 
visando a recatolicização da sociedade brasileira, que estaria em uma 
situação de depravação moral. No caso da revista Maria, ao incorpo-
rar as mulheres como público alvo do periódico, essas cristãs foram 
envolvidas no plano da instituição religiosa para o Brasil. 

O PROJETO DA “BOA IMPRENSA” E A POLÍTICA 

A Igreja se encontrava enfraquecida diante das mudanças polí-
ticas e da perda da sua influência sobre a sociedade brasileira, desde a 
Proclamação da República (1889) e a Constituinte de 1892, que fun-
damentava a separação entre a Igreja e o Estado. Na década de 1930, 
se faz necessário a utilização de intelectuais leigos para a articulação 
da defesa da fé; sendo essa a solução encontrada para livrar a socie-
dade brasileira da crise moral resultante das mudanças propostas pela 
modernidade; tendo como liderança o Cardeal Sebastião Leme. De 
acordo com os professores Cândido Rodrigues e Renato Peixoto:

Resumidamente, pode-se dizer que a presença da Igreja Católica 
na sociedade brasileira no primeiro período Vargas (1930-1945) 
se expressa por meio de algumas iniciativas que pretendiam 
aprofundar a sua ação ao nível nacional, tendo como base pen-
sar que, a seu ver, era uma <<crise moral e espiritual>> pela 
qual passava a sociedade brasileira. Crise acusada por muitos 
de seja quadros como produto do mundo moderno, dentro do 
qual se faziam necessários o combate ao liberalismo e ao co-
munismo como pontos centrais, ambos sob o pilar da ideia de 
nação (CÂNDIDO; PEIXOTO, 2019, p. 58–59).

Nesse sentido, o projeto internacional da Igreja Católica, que 
visava o incentivo da criação de periódicos de orientação católica de-
nominado “Boa imprensa”, chegou ao Brasil no século XX. A revista 
Maria está inserida nesse planejamento como um instrumento para 
divulgar as perspectivas católicas sobre a realidade social do Brasil e 
do mundo para as filhas de Maria.   

As mulheres tornam-se participantes desse projeto de 
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recatolicização da sociedade brasileira, sendo entendidas como for-
madoras de opiniões e um público suscetível aos avanços da moder-
nidade. Por meio do periódico, recebiam direcionamentos de como 
deveriam ser suas vivências sociais e políticas, como deveriam portar-
-se diante da modernidade. A revista tem um viés apologético, logo, 
a responsabilidade das filhas de Maria como cristãs era de defender a 
tradição Católica.  

Sendo assim, o comunismo é abordado como inimigo da Igreja 
nas páginas do periódico com frequência, seja se referindo ao cenário 
nacional ou ao internacional. Por conseguinte, ao encontrar no anti-
comunismo um ponto em comum com grupos localizados à direita 
do espectro político, podemos perceber nas páginas da revista uma 
identificação entre o catolicismo e o fascismo que produziu uma apro-
ximação entre ambos. 

Ao noticiar sobre os acontecimentos políticos no México, si-
tuação que aparece no periódico desde 1935 — e ao final do recorte 
proposto ainda se faz presente, principalmente no que se diz respeito 
aos escritos do Cônego Pedrosa —, o ocorrido foi colocado como 
uma das piores perseguições católicas. Nos relatos da perseguição re-
ligiosa, foi apresentado um ambiente de morte, maus tratos e fome en-
frentado pelos cristãos do país por serem professantes da fé católica. 

Para as leitoras brasileiras, restava auxiliar os católicos mexica-
nos financeiramente. Desse modo, a revista se dispôs a fazer com que 
esse auxílio chegasse aos mexicanos; as ofertas deveriam ser enviadas 
para a revista, ou para o diretor, e os recursos seriam encaminhados 
pela instituição. Além disso, ao culpabilizar o comunismo pelos acon-
tecimentos em solo mexicano e enxergar o crescimento da ideologia 
no Brasil, existe um alarde para que as leitoras compreendam que, 
caso a ‘ideologia vermelha’ não seja combatida no país, situação se-
melhante irá se repetir. 

O caso mexicano não foi a única referência internacional no-
ticiada no periódico. Os acontecimentos da Espanha são percebidos 
nas publicações. A partir de 1936, aparecem relatos da perseguição 
aos cristãos do país, e a responsabilidade por esses acontecimentos é 
posta nos bolchevistas. Com o passar do tempo, as notícias mudam, 
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e referências ao ‘renascimento religioso’ dos espanhóis, que traria ad-
miração aos próprios católicos do país, passam a aparecer. Enquanto 
isso, em algumas regiões, a perseguição estava ferrenha; em outras, as 
pessoas pediam perdão a Deus. As notícias trabalhavam com a ideia 
da produção de mártires, e o comunismo na Espanha é visto como 
uma ofensa à divindade católica. 

Assim como nos relatos dos acontecimentos do México, a situa-
ção política e religiosa da Espanha também é utilizada como alerta ao 
crescimento da extrema-esquerda no Brasil; pois, caso não fosse im-
pedido, poderia se observar um cenário parecido com o da Espanha. 
Portanto, as matérias utilizaram o medo de uma perseguição religio-
sa, para combater a abertura à doutrina no país. 

Nessa linha de raciocínio sobre a Aliança Nacional Libertadora 
criada em 1935 no Brasil, a revista Maria a coloca como a representa-
ção da ideologia bolchevique em território brasileiro, contra a qual de-
veria resistir. Na edição de novembro de 1935, há uma matéria sobre o 
Levante Comunista, que ocorreu no mesmo ano e mês. Ao discorrer 
sobre o acontecido, foram citados os levantes em Natal (RN) e Recife 
(PE). Os episódios são abordados como resultado de um silenciamen-
to da imprensa e da falta de ações mais severas por parte do governo 
em assegurar a extinção da ideologia ‘vermelha’ no país. Diante dos 
fatos apresentados, é indagado se os posicionamentos desses órgãos 
políticos e da imprensa permaneceriam o mesmo. 

Além disso, ao se referirem ao Tenente Luís Carlos Prestes, líder 
da ANL, colocaram-no como um traidor da nação, fazendo uma alu-
são a Judas, discípulo que traiu Jesus, na construção da sua imagem. 

Portanto, a imprensa seria uma forma de lidar com o problema 
dos ‘vermelhos’. O jornal, ao responsabilizar o governo e a imprensa 
pelo não tratamento desse assunto, defende a importância de políticas 
de maior opressão em relação às ideias comunistas no Brasil. Ao mes-
mo tempo, os jornais de orientação católica são exaltados por cum-
prir sua missão de defender a religião e os costumes; como se esses 
jornalistas, estandartes da fé cristã, recebessem sabedoria divina para 
continuar o trabalho do sacerdote de direcionamento dos cidadãos 
para o bem da sua alma. A imprensa, portanto, complementaria o 
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ensino dos sacerdotes.  
Evidentemente, uma orientação que visa uma salvação eterna 

está de acordo com os princípios da Igreja: é uma ‘Boa imprensa’. 
Vale ressaltar que, com frequência, observamos um trabalho com a 
ideia de vivências baseadas na crença de um mundo espiritual, visan-
do a salvação da alma. 

Essa imprensa religiosa, como compreendida muitas vezes até 
pelos próprios católicos, tinha a noção de que eles deviam permanecer 
lutando contra o comunismo, que representava a modernidade como 
um todo; e essa luta é uma forma de sacrifício. Essa questão do autos-
sacrifício pode estar relacionada à cosmovisão cristã de enfrentar ad-
versidades no plano natural, para cumprir a vontade de Deus, visando 
um benefício espiritual consoante ao discurso em torno do sacrifício 
de Jesus, figura central para todo o desenvolvimento da mentalidade 
cristã. 

Além da presença das mulheres no que tange a leitura do 
periódico, elas também estavam presentes em sua formulação. 
Evidentemente, a maior parte das informações era vinculada por ho-
mens, contudo a presença feminina é uma constante nas edições com 
nomes como: Virginia de Figueiredo e Claudia Save. 

De acordo com Maria Lucelia de Andrade, em 1933, o Cônego 
Pedrosa assume a presidência da Academia Pernambucana de Letras. 
Sendo assim, ocorre uma diminuição das suas assinaturas de textos 
na revista, devido as novas ocupações que o cargo lhe proporcionou. 
Em vista disso, ocorreu uma maior abertura para a participação das 
colaboradoras e suas ideias, demonstrando uma indicação de trans-
formação no lugar dessas mulheres que, além de receberem os ensina-
mentos, articulavam seus posicionamentos.  

Consequentemente, subentende-se que esse exercício natural na 
imprensa com um aspecto espiritual em sua motivação não era só 
para o público masculino, já que essas mulheres edificavam umas às 
outras e acabavam participando desse papel orientador no recorte es-
tudado. O que é de grande valia, se analisarmos que por muito tempo 
o papel feminino era apenas de submissão aos ensinamentos sem uma 
reflexão crítica sobre os mesmos no ambiente religioso. Agora, além 
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de refletir, essas reflexões tornam-se públicas e são compartilhadas 
com outras mulheres.  

UMA CRÍTICA AOS COSTUMES DA MODERNIDADE  

Além da questão política do comunismo, temáticas como o ci-
nema, a organização familiar e as mudanças na moda feminina foram 
postas em questão em Maria. As leitoras do jornal recebiam eluci-
dações nas publicações de como deveriam lidar com os avanços da 
modernidade, enxergados nesses aspectos de suas vivências culturais, 
e os exemplos que deveriam seguir.

Iremos discorrer um pouco sobre o cinema, deixando claro que 
o assunto é citado em demasia no recorte analisado, portanto acredito 
ser necessário mais espaço para discorrer sobre esse aspecto; o que 
pretendo fazer em um outro momento. 

Por ora, a influência do cinema estadunidense no Brasil pas-
sou a produzir preocupação nos clérigos por ser um símbolo da 
Modernidade que no decorrer do tempo foi cada vez mais aceito na 
sociedade brasileira, influenciando em sua formação cultural. Na dé-
cada de 1930, os Estados Unidos monopolizavam o mercado cine-
matográfico mundial, e a disseminação de modelos comportamentais 
não estavam condizentes com os ensinamentos da Igreja.

Dentre as referências feitas aos filmes, separamos um relato 
muito interessante sobre um arcebispo que ao se deparar com um car-
taz de um filme o arrancou e escreveu uma carta para a empresa da 
obra. O manifesto é colocado como contrário à pornografia e à pro-
dução categorizada como imoral:

“O arcebispo de Nimes ha poucos dias, dizem os jornaes, ar-
rancou com as suas proprias mãos um cartaz, pregado a um 
dos muros da cidade, no qual se annunciava um cinema immo-
ral. Essa carta á empresa cinematographica assumia a respon-
sabilidade inteira do seu acto e exprobava-lhe o crime de fazer 
da sua casa de divertimento publico um antro de perversão.” 
(Revista Maria, 1935, p. 142).

À vista disso, algumas obras cinematográficas são compreendi-
das como aspectos da modernidade que feria o ideal de moralidade da 
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Igreja, ao utilizar o seu poder de influência para ir contra os princípios 
estabelecidos pela instituição religiosa. Em contrapartida, o cinema 
não é colocado como ruim totalmente, mas se fazia uma separação 
entre obras positivas e negativas como a população, as negativas eram 
‘censuradas’ pelos sacerdotes. A repressão era feita por meio de ma-
térias como a exposta acima, dos atos de retirada desses cartazes de 
propaganda e através do envio das cartas. 

Além disso, demonstrando preocupação com o poder de difu-
são das novas formas de se comportar em sociedade e de como isso 
poderia prejudicar o ‘bom cristão’ e a família estruturada no molde 
religioso — no qual cada participante teria seu papel específico —, as 
críticas não estavam firmadas só nas produções dos filmes em si, mas 
também se estendiam às estrelas de cinema. 

Ao discorrer sobre as atrizes e sua influência na questão esté-
tica, o jornal trouxe a questão do corpo feminino à discussão com o 
intuito de dominar essa dimensão da existência feminina. O que pode 
ser percebido na matéria intitulada “Penitencia P’ro Diabo”, que tem 
como temática a prática do jejum e de suas motivações:

“Que para emmagrecer bebem vinagre, jejuam a pão e agua, e 
não suportam uma sexta-feira de Quaresma? 
Não é raro que acabem ellas nos sanatorios de tuberculosos 
o resto da vida, curtindo as amarguras e soffrimentos horri-
veis do abuso que fizeram da saúde, precioso dom que Nosso 
Senhor lhes outorgou e de que abusaram tanto!
Cuidado, senhorinhas!
Os regimes de penitencia monastica e os jovens da Igreja não 
matam e fazem bem ao corpo, está provado pela medicina, e 
mais bem ainda fazem à alma. 
Os regimens de emmagrecimento elegante tem dado com mui-
ta melindrosa nos sanatorios de T. P. e reduzido a esqueleto 
muita moça outrora sadia, forte e robusta. 
Nada de penitencia pro diabo!” (Revista Maria, 1935, p 17).

O problema levantado não é o jejum em si, mas o que motiva tal 
prática. Se a motivação estiver de acordo com os ideais da Igreja, se-
ria visto como um hábito positivo; contudo, se efetuado for por mera 
preocupação estética, torna-se condenável e faz mal à saúde, como se 
as mulheres estivessem prestando penitência ao diabo.
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Com a ermegência do movimento feminista, se tem as reivin-
dicações de emancipação feminina, libertação, igualdade, formação 
educacional. Percebe-se, então, o surgimento do que ficaria denomi-
nado por Hobsbawm, como ‘a nova mulher’. Portanto, ocorreu entre 
os séculos XIX e XX uma transformação na condição das mulheres, 
que passaram a buscar cada vez mais seus direitos políticos. Essa mu-
dança pode ser percebida em questões não só referentes aos aspectos 
da vida pública, como nas questões da conquista do direito ao voto 
e participação em esportes, mas também da privada, como a escolha 
pelo casamento tardio e o controle da natalidade por causa de interes-
ses econômicos.  

No século XX, as mudanças sociais são percebidas na prática. 
O modelo de antes, de que as mulheres deveriam possuir uma vida 
apenas pautada no âmbito privado, se modifica. Agora, percebe-se a 
expansão da educação, de mulheres cientistas; a criação dos balneá-
rios que possibilitou a relação das mulheres fora dos limites da casa 
e da parentela, passando a não ter o seu contato sociais limitados; a 
conquista de liberdade sexual, quando as mulheres passam a aparecer 
em competições públicas de esportes sem depender dos maridos ou 
pais; a liberdade de se movimentar relacionada com as mudanças na 
moda, uma vez que passaram a utilizar roupas mais soltas e a máqui-
na da bicicleta, que foi um instrumento de emancipação feminina.

Por conseguinte, o assunto da moda ocupa lugar nas páginas 
da revista, pois a mulher católica, inteirada dessas transformações, 
deveria ser orientada a como lidar com elas. Dessa maneira, torna-se 
evidente a existência de uma política quanto ao que usar. Tornando-se 
perceptível que existia um modelo ideal para as leitoras, e que a mo-
déstia cristã está no palco da discussão sobre a aparência física dessas 
mulheres. Provavelmente, partindo do texto bíblico que compreende 
que a beleza da mulher não está na aparência física, no trançar dos 
seus cabelos; mas sim em seu espírito, na ideia de piedade. Dessa for-
ma, ao criticar a questão estética, demonstram que o padrão é obede-
cer à Igreja, negar a si mesma e ter um espírito dócil.

Posto isso, as Filhas de Maria são instigadas a colocar a fé 
em prática combatendo a modernidade e todos os aspectos que a 
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compõem. Essa tornou-se a responsabilidade desse grupo que cada 
vez mais estava conquistando lugar de influência na sociedade brasi-
leira da primeira metade do século XX.

Em contrapartida, se tem um embate com o feminismo no que 
tange a que tipo de influência que essas mulheres teriam. A revista, ao 
discorrer sobre a organização familiar, argumenta que as ‘tendências 
emancipadoras’ do movimento estariam levando o mundo à ruína; 
portanto, o papel da mulher na família, como aquela que cuida dos 
filhos e do esposo, é presente como uma responsabilidade confiada à 
figura feminina. Observe: 

“A mulher com suas tendencias emancipadoras está insultando 
o mundo e arrasntando-o para a ruina, cavando destarte o pro-
prio abysmo. Seus erros clamam vingança.
E como não ser assim? Os crimes lhe ficarem impunes? De 
modo nenhum. A Divindade, que vê suas leis violadas, poster-
gadas, vingar-se-á por certo. E qual ficará sendo então a sorte 
da mulher? Certamente bem lamentavel! 
Descendencia de educação tão defeituosa e viciada lhe ha de 
ser o algoz. 
Cuidado, pois, filhas de Eva. 
O resultado de quem quer mais do que lhe convem, é perder o 
que quer e o que tem.” (Revista Maria, 1935, p. 77).

De acordo com Michelle Perrot, no contexto familiar burguês, 
as mulheres possuíam a responsabilidade de administração da casa, 
sendo evidente a construção de uma “caridade doméstica” (essa ca-
ridade era pautada na fé e na reprodução). A partir dessas conside-
rações e do fragmento apresentado, é perceptível que a aceitação da 
influência da mulher nessa sociedade a partir de um viés cristão não 
anula o que seria o papel basilar desse grupo e o local que ela deveria 
focar sua atenção e capacidade de influência: o seu lar e a questão 
do trabalho não era bem vista, como aponta Maria Lucelia Andrade, 
afirmando que o trabalho aceito por esse conservadorismo seria o de 
caridade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As católicas recebiam instruções por meio do jornal de como 
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deveriam se comportar diante do novo cenário que se instalara a par-
tir da modernidade. Deveriam lidar com um novo estilo de vida como 
mulheres que guerreavam em defesa da sua fé; logo, percebe-se uma 
realidade de luta entre diferentes cosmovisões. As mulheres católicas, 
a partir das páginas de Maria, deveriam seguir exemplos de pessoas 
que vivenciaram essa realidade de amor, caridade e abnegação de 
uma vida de ‘prazeres terrenos’, fitando seus olhos em uma realidade 
que transcende a existência natural, que tem suas raízes em um mun-
do espiritual, direcionado pelos dogmas da Igreja. 

Percebemos um catolicismo que se reinventa na modernidade, 
que busca articular respostas aos anseios daquele público sobre como 
lidar com a política, o cinema, a moda e a família. A Igreja não aceita-
va a perda da sua influência e precisava de um exército treinado para 
manutenção desse poderio, e as mulheres seriam um público perfeito; 
elas direcionaram a família e, consequentemente, a sociedade para 
seguir os intentos da Igreja Católica. Sendo assim, incluir esse gru-
po social no projeto da “Boa imprensa” não se apresentava somente 
como uma possibilidade; mas, na realidade, era vital para um bom 
resultado nos planos da instituição religiosa. 

O ‘metajogo’ é percebido, na medida em que diferentes gru-
pos lutam para lançar o que seria o ideal comportamental da socie-
dade brasileira. As regras não são claras nem bem delimitadas. Elas 
são instáveis e baseadas na defesa por meio do discurso e da disputa 
pela maior capacidade de influência. O jornal Maria é utilizado nesse 
embate como ferramenta tanto de transformação de mentalidade, 
quanto de treinamento para as leitoras. 

Por fim, Maria é uma documentação importante para com-
preender o conservadorismo e sua relação com as mulheres no 
Brasil da década de 1930, especialmente nos anos de 1935 e 1937. 
Apresentando um modelo de cristã que tem uma abrangência não 
só local em Pernambuco — mas que chega em todo o Brasil para as 
mulheres letradas — e fazendo com que esse grupo não abandone 
a fé ao não se encaixe no padrão estabelecido pela modernidade, 
nela a Igreja participa desse jogo lutando pelo público feminino; que 
cada vez mais tem que lidar com novos padrões, tentando conciliar 
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modernidade e tradição. 
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A CAMPANHA DE DESESTABILIZAÇÃO 
CONTRA O GOVERNO DE GOULART1

Dayane Cristina Guarnieri2

INTRODUÇÃO

O texto pretende compreender a formação da atmosfera do iní-
cio do ano de 1964 a partir da intensificação da oposição da imprensa 
frente ao governo de João Goulart, quando ele enfatiza a execução das 
reformas de base, especificamente, se utiliza as construções cunhadas 
pelo Jornal do Brasil, periódico que se posiciona prontamente diante 
dos eventos políticos, conhecido por sua capacidade de influenciar, 
principalmente as classes médias.

A participação da grande imprensa na campanha legalista de-
monstrou o seu apoio a posse legítima de João Goulart e corroborou 
para minar o intento golpista de 1961, nesta ocasião o Jornal do Brasil, 
assim como outros periódicos, se posicionou favorável a posse do pre-
sidente Goulart. No entanto, em 1964 a mesma imprensa defende a 
intervenção militar contra o governo vigente. 

Abreu (2008, 108) destaca as fases percorridas pela imprensa 
entre 1961 até 1964: logo após a renúncia de Jânio Quadros a maioria 
dos jornais eram favoráveis à preservação do regime, apoiou a solução 
parlamentarista e o plebiscito. Mas a partir da Revolta dos Sargentos 
a imprensa se distancia do governo Goulart apresentando a ideia de 
impeachment como a solução legal para a instabilidade política e eco-
nômica vivida pelo país

Em 1964 a agitação social e política se intensifica e a grande 

1  Texto apresentado no evento I Encontro Discente de Pós-graduação em História 
da UPF 

2  Mestre em história social, dayaneguarnie@hotmail.com.
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imprensa periódica anuncia a conspiração e um eminente golpe de 
Estado, principalmente, após o Comício do dia 13 de março, dessa 
forma, propõe a atuação das forças que desejavam a preservação da 
democracia e da ordem, contra um suposto governo com intuitos 
ditatoriais.

Os eventos anunciam o fim do Governo Jango.

Ao anunciar as reformas estruturais ao final de seu mandato 
Goulart, enfrenta um cenário internacional de plena Guerra Fria e de 
Revolução Cubana, no qual reformas poderiam significar revoluções, 
a intensificação das situações encontra campo fértil em um momento 
de intensa disputa por poder político e econômico.

Para Munteal (2008, p. 16) as ações políticas partem de per-
cepções, “aparentes, superficiais, ou mesmo irreais, mas depois que 
o processo é iniciado, torna-se um caminho sem volta”. Como exem-
plo dessas percepções pode-se citar a possibilidade disseminada tanto 
por políticos quanto pela imprensa da possibilidade da instalação do 
comunismo no Brasil, como ocorreu em Cuba, ou na crença de um 
golpe de estado no país, propiciado pelo continuísmo de Goulart.

Em meio ao clima de reforma no início do ano de 1964, o edi-
torial do Jornal do Brasil esclarece prontamente sua postura quanto aos 
embates que ocorrem no cenário político. Em março ele está empe-
nhado na desestabilização do governo afirmando que estava em curso 
uma campanha sucessória, antecedida pela campanha reformista:

Muitas reformas políticas para um País só, com renda per capi-
ta em progressão negativa. Muito medo gerando extremismo. 
Muita leviandade no trato da inflação galopante. Muito imo-
bilismo no Governo contra a inflação e muito imobilismo no 
Congresso, na busca de uma saída honrosa e democrática para 
o regime nessa questão crucial das reformas. (Jornal do Brasil, 3 
mar. 1964. Caderno 1, p. 6)

A intensificação tardia das reformas no governo Jango, im-
pulsionada nos momentos finais de seu mandato, contribui para as 
acusações de “continuísmo” do Jornal do Brasil, que argumenta clara-
mente que o golpe ocorreria no Comício do dia 13 de março que seria 
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“uma campanha de âmbito nacional, destinada a obter democrática e 
pacificamente do Congresso a reforma da constituição, permitindo ao 
Presidente Goulart à reeleição, para que possa executar as reformas”. 
(Jornal do Brasil, 4 mar. 1964. Caderno 1, p. 3).

O periódico anuncia que: “Um grupo de elementos do PTB es-
tuda a conveniência de lançar no comício do dia 13, na Central do 
Brasil seis milhões de votantes com os dizeres JG-65 – ‘Coragem para 
as reformas’”. (Jornal do Brasil, 4 mar. 1964. Caderno 1, p. 3).

Novamente o periódico anuncia que as esquerdas, e a oposição 
(liberal e conservadora) suspeitam que João Goulart pretende mobili-
zar as massas para uma “ditadura consentida”, pois teria apoio parla-
mentar para a reforma da Constituição no capítulo das inelegibilida-
des. (Jornal do Brasil, 8-9 mar. 1964. Caderno 1, p. 1). Como se observa 
o objetivo era de ressaltar o isolamento do presidente, renegado pelos 
conservadores e questionado pela sua base de apoio, as esquerdas. 

Suas notícias e capas, mas principalmente os editoriais preten-
dem arruinar a imagem presidencial ao vinculá-la com a dos comu-
nistas declarando o apoio destes ao presidente.

A corrente comunista brasileira tem sua opção feita nesse sen-
tido e seus porta-vozes não escondem que, entre as hipóteses 
eleitorais colocadas, o partido lutará pela fórmula que permite 
a permanência do Sr. João Goulart no Governo. [...] As forças 
que se opõem ao Sr. João Goulart, e que identificam na sua po-
lítica reformista simples aspirações subversivas, tomaram a si o 
exame e a divulgação de objetivos ocultos por trás do comício 
do dia 13. (Jornal do Brasil, 3 mar. 1964. Caderno 1, p. 4)

Esse veículo de comunicação prioriza retratar os conflitos que 
as atitudes presidenciais provocam em um cenário de intenso radica-
lismo, é evidente em suas páginas a intenção de matizar um Presidente 
isolado, ou seja, ele não conta nem ao menos com o apoio de seus cor-
religionários. Como exemplo, cita-se a manchete “Continuísmo preo-
cupa as esquerdas”, que acusa Jango de criar um ambiente propício 
para proliferação de inquietações sociais, com propósitos ditatoriais:

A causa principal dos males cabe insistir, reside no desvirtua-
mento da autoridade civil que faz o jogo da investida totali-
tária, transigindo, ostensivamente, com os comunistas. Nesse 
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quadro, por si só tão confuso, destaca-se os profissionais e apro-
veitadores do sindicalismo, agentes de sistemático processo de 
desorganização social. O País assistindo estarrecido ao perma-
nente desrespeito à Constituição. (Jornal do Brasil, 10 mar. 1964. 
Caderno 1, p. 5)

Com o Comício do dia 13 de março, de 1964 a crítica ao go-
verno Goulart intensifica-se. “A maioria dos jornais retira o apoio a 
Goulart e muda de discurso, formulando ou acompanhando as orien-
tações dos grupos favoráveis àos grupos favoraveis tirou o apoio a 
Goulart e foi mudando de discurso, formulando ou acompanhando as 
orientaçoes e sindicatos  queda do governo”. (ABREU, 2006, p. 108). 
Diante das greves, críticas à política econômica do governo, mobili-
zação dos grupos de esquerda e de direita, o ano de 1964 anunciam 
“suspeitas de que Goulart pretendia dar um golpe e assumir poderes 
ditatoriais, dissolvendo o Congresso. (p.119-121)

Em linhas gerais nessa primeira metade do mês o Jornal do Brasil 
acusa que o fracasso do governo reside, exclusivamente, no Presidente 
que ilude a população com falsas promessas, representadas pelas re-
formas de base, propostas demagógicas para o momento vigente. 

À beira desse abismo militarizado e radicalizado, seria bem 
melhor que o Presidente moderado e do compromisso refletisse 
sobre o que conseguiu em tão pouco tempo. Refletisse sobre 
o seu fracasso e sobre o que conseguiu em tão pouco tempo. 
Refletisse sobre o seu fracasso e sobre a origem do mesmo. A 
origem é simples: é impossível ao mesmo tempo preconizar 
o compromisso e agitar as ruas e os campos com expectati-
vas inatingíveis a curto prazo. (Jornal do Brasil, 10 mar. 1964. 
Caderno 1, p. 5)

Para Munteal (2008, p. 17) o Comício da Central possuía “algo 
de singular no pronunciamento à nação do dia 13 de março de 1964”, 
que sob a égide da tradição do discurso político dos anos de 1960, ob-
jetivava naquele discurso representar provar para ao público a trans-
parência das intenções. O “discurso político tentava mostrar que iria 
provocar uma reforma constitucional e também defendia a liberdade 
de opinião”. As propostas manifestas no comício do dia 13 animaram 
trabalhadores, estudantes, e setores das Forças Armadas e dos servi-
dores civis do Estado. 
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O evento significava o início das realizações de um proje-
to anunciado por Goulart, desde sua passagem pelo Ministério do 
Trabalho, as reformas de base eram “um dos principais temas a po-
larizar o debate político nos anos 1960, consistiam num programa 
amplo, cuja ambição era reformar diversos setores da vida nacional”. 
(MOTTA, 2006, p.117)

Ao contrário o JB, discorda de qualquer intenção benéfica que 
provenha do Governo Goulart, pois julga e publica que o Presidente 
daria um golpe de Estado no Comício ao transgredir a Constituição, a 
qual julgava decrépita. A hipótese do jornal residia na possibilidade de 
Jango candidatar-se à reeleição, o que era proibido pela Constituição 
de 1946. 

O comício do dia 13 de março foi a senha para a união todos 
os conspiradores civis e militares, que iniciaram os preparativos 
para a derrubada de Goulart. Esse evento estimulou também 
o medo da classe média pela possível implantação do regime 
comunista. Alguns setores sociais que até então se mantinham 
favoráveis às reformas, mudaram de posição, alinhando-se sob 
a bandeira do anticomunismo. (ABREU, 2006, p.122)

Nesse dia, Goulart anunciou o decreto da encampação das re-
finarias particulares, o tabelamento dos aluguéis dos imóveis desocu-
pados e a desapropriação de terras valorizadas pelos investimentos 
públicos. 

Bandeira (2001) argumenta que os decretos, assim como, as re-
formas não visavam ao socialismo, pois eram totalmente de cunho de-
mocrático, cujo objetivo consistia em alicerçar as bases do capitalismo 
brasileiro, e reorientá-lo para uma independência de autossustenta-
ção. A reforma agrária, por exemplo, viabilizaria a ampliação do mer-
cado interno, e por consequência desenvolveria o parque industrial do 
Brasil. 

Goulart feria realmente o direito de propriedade, direito este in-
violável para o empresariado e os latifundiários. Mostrava sua 
disposição de promover a reforma agrária, de qualquer manei-
ra, ao decretar juntamente com a encampação das refinarias, a 
desapropriação das terras situadas às margens das rodovias e 
dos açudes públicos federais. (BANDEIRA, 2001, p.164)



58

Leandro Mayer | Pâmela Pongan | Taciane Neres Moro (Organizadores)

O Comício do dia 13 é emblemático ao anunciar que realmente 
o Executivo estava disposto a transpor a esfera do demagógico e agir, 
fato traduzido na assinatura dos decretos e, principalmente, na men-
sagem enviada ao Congresso no dia 15 de março, com propostas que 
visavam ratificar a postura obstinada do governo em prosseguir com 
as reformas estruturais.

Se com uma política conciliatória João Goulart era visto como 
um empecilho, por sua postura favorável a negociação com sindica-
tos e outras instituições de esquerda. Após o comício, as atitudes de 
Jango apresentam-se como uma ameaça capaz de possibilitar a con-
cretização de um regime “plebiscitário”, ou popular, no qual a presen-
ça do Congresso é dispensável. 

Nesse momento, discurso disseminado nas páginas impressas 
reflete o presidente como uma ameaça contra a democracia. Ao pro-
por o plebiscito para realizar as reformas, Goulart coloca a popula-
ção e o Executivo como protagonistas na decisão das reformas. Nessa 
conjuntura o poder do Congresso parecia dispensável diante da possi-
bilidade da concretização de uma política plebiscitária.

Na opinião de Gomes e Ferreira (2007, p.174), as propostas en-
viadas no Congresso no dia 15 de março, de 1964 pelo Presidente 
João Goulart, assustavam mais os conservadores, pois elas visavam: 
a reforma da Constituição para suprimir a indenização prévia e em 
dinheiro na desapropriação por interesse social, o voto do analfabeto, 
a elegibilidade dos sargentos, a legalização do Partido Comunista, a 
adoção do princípio de delegação legislativa, a supressão da vitalida-
de da cátedra; a autorização para o Executivo e o Legislativo convo-
carem plebiscito para determinar reformas constitucionais. 

O periódico prioriza dar voz em seus espaços, principalmente 
para os líderes da UDN como Pedro Aleixo, Adauto Lúcio Cardoso e 
Bilac Pinto que pretendiam desenvolver obter apoio das áreas milita-
res para obter base capaz de sustentar a deposição do presidente João 
Goulart. 

Logo após o comício o Jornal do Brasil vincula o Presidente 
Jango com a esquerda, o o radicalismo e, principalmente, com a “ile-
galidade”. A partir deste momento Jango sofrerá intensos ataques da 
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oposição dentro do Congresso, dos militares, das classes médias e da 
imprensa que dissemina o discurso golpista, baseada na defesa da le-
galidade e na luta pela preservação da democracia, contra as supostas 
tendências subversivas do Executivo.

Congresso e partidos políticos começaram a reagir contra o 
que denominam de tendência subversiva nas afirmações refor-
mista do Presidente João Goulart: ao assumir a Presidência da 
Câmara dos deputados, o Sr. Ranieri Mazzilli garantiu que o 
Congresso não quer invadir atribuições alheias, mas não abrirá 
mão das liberdades e deveres que lhe determina a Constituição. 
(Jornal do Brasil, 17 mar. 1964. Caderno 1, p. 1.)

A opinião do Jornal do Brasil no que se refere à mensagem pre-
sidencial enviada ao Congresso, três dias após o comício, para soli-
citar urgência para as reformas, explicita-se claramente no editorial 
do dia 17 de março intitulado de “Mensagem-Ultimato” que diz “:sua 
essência é de um ultimato à democracia representativa. Do comício à 
Mensagem o Sr. João Goulart saltou do tom ideológico, programático 
e constituinte, para a tomada de posição agressiva contra o mecanis-
mo do regime. (Jornal do Brasil, 17 mar. 1964. Caderno 1, p. 6). 

Como o Congresso era formado por uma maioria conservado-
ra, Goulart tentou negociar com as alas de esquerda do PSD (agres-
sivos) e da UDN (bossa-nova), para a realização das reformas. Nesse 
mesmo momento, também precisava se preocupar com as prepara-
ções para um grande ato público, denominado Marcha da Família 
com Deus pela Liberdade. (VILLA, 2004, p. 183,184)

 Diante dessa passeata que ocorre em São Paulo, no dia 19 de 
março, os grupos de oposição juntamente com a grande imprensa vi-
sam criar um ambiente de apoio popular para encorajar políticos e 
Forças Armadas a intervirem no governo. 

Veja a fala anunciada na primeira página do JB:

Uma multidão calculada em 500 mil pessoas participou ontem, 
em São Paulo, da Marcha da Família com Deus pela Liberdade 
em defesa da Constituição e das instituições democráticas bra-
sileiras e do repúdio ao comunismo, constituindo-se na maior 
manifestação popular já realizada na Capital paulista. (Jornal 
do Brasil, 20, mar. 1964. Caderno 1, p. 1)
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As publicações sobre a “Marcha” e o agendamento de outras 
em vários estados (Rio de Janeiro, Minas Gerais, Recife, Santos e 
Paraná) objetivavam representá-las como um símbolo de luta nacio-
nal, de cunho popular em defesa da Constituição e da democracia.

Bandeira (2001, p. 167) comenta que o presidente Castello 
Branco hesitava em derrubar um governo legal sem uma cobertu-
ra política que justificasse a intervenção e o total apoio das Forças 
Armadas, no entanto, a Crise na Marinha seria o motivo ideal que 
movimentaria a reação das Forças Armadas contra o Presidente. 

Assim a Crise da Marinha forneceu o “pretexto mais convin-
cente para encobrir a quebra da hierarquia e o atentado à Constituição 
do que a defesa da hierarquia e o respeito à Constituição”, assim os 
opositores do governo, depuseram João Goulart respaldados no dis-
curso de preservação da democracia e da ordem. (BANDEIRA, 2001, 
p. 169)

Ao não punir os líderes e participantes da Revolta dos 
Marinheiros, entre em cena a alegação de desrespeito a hierarquia mi-
litar, signo da desordem no local que deveria ser o exemplo da ordem. 
No editorial do dia 29/30 de março “Ilegalidade” adequado à primeira 
página no Jornal do Brasil expressa a insatisfação com a instalação da 
desordem permitida pelo governo.

Quando o Presidente da República se omite e se exclui do cená-
rio da crise, quando o Ministro Silvo Mota se sente sem condi-
ções para manter a disciplina nas corporações sob seu coman-
do, quando a dissensão já confunde e paralisa a oficialidade da 
Marinha diante da emergência, é imperioso que dirijamos nos-
sas expectativas para os setores não contaminados da Forças 
Armadas. Para o Exército, principalmente, até aqui imune à 
vaga subversiva. (Jornal do Brasil, 27 mar. 1964. Caderno 1, p. 6.

Nesse quadro de fatos a figura do Presidente se confunde e se 
turva. Quando estão em jogos fundamentos da ordem e do 
estado de direito, quando a indisciplina e a sedição não são 
punidas pelos detentores do poder legal, pouco importa saber 
se o presidente ainda governa ou não. Se é ou não prisionei-
ro de uma minoria audaciosa que invadiu o poder legal para 
atirar a Nação à situação de fato que ela vive. Sim; pregamos 
a resistência. O JORNAL DO BRASIL e o País querem que 
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sejam restabelecidas a legalidade e o estado de direito. (Jornal 
do Brasil, 29-30 mar. 1964. Caderno 1, p. 1)

O governador de Minas Gerais Magalhães Pinto conclama o 
povo a se posicionar contra o Governo Federal para garantir “a le-
galidade ameaçada pelo Presidente da República”. (Jornal do Brasil, 
28 mar. 1964. Caderno 1, p. 1). O General Olímpio Mourão Filho 
declara que a “mais de dois anos os inimigos da ordem e da demo-
cracia escudados na impunidade que lhes assegura o Chefe do poder 
Executivo vêm desrespeitando as instituições”. No editorial do JB, do 
dia 1 de abril, intitulado “Fora da Lei” anuncia que “se instalou no 
País a verdadeira Legalidade: aquela que através de armas do movi-
mento mineiro e paulista, procura imediatamente restabelecer a lega-
lidade”. (Jornal do Brasil, 1 abr. 1964. Caderno 1, p. 6)

De acordo com a abordagem de Abreu (, 2006, p.126,1 27) o 
que uniu imprensa, militares, igreja, classe média, empresários rurais 
e urbanos e diferentes setores da sociedade para depor Jango foi o co-
munismo. Ela enfatiza que a imprensa apoiou o golpe com o intuito 
de restituir a ordem e colocar fim ao perigo vermelho.

Em meio a crise política e econômica delineia-se nas páginas 
dos principais jornais um cenário conturbado no qual o leitor estava 
consciente da eminência de um Golpe de Estado restava apenas a dú-
vida sobre qual grupo o deflagraria, o JB pedia a intervenção militar 
para evitar a golpe de João Goulart e dos grupos comunistas, esquer-
distas e subversivas da sociedade. 

O JB interpreta e expõe que Goulart opta pela “esquerdização” 
do governo, desistindo de administrar sob a égide da legalidade. Com 
a finalidade de outorgar a si mesmo, poderes ilimitados. E para alcan-
çar esse objetivo usaria como estratégia a manipulação da sociedade, 
provocando sublevações para emergir como o único poder forte em 
um país que clama por um líder. 

 Na busca da versão construída pelo Jornal do Brasil dos epi-
sódios que marcam o findar do governo democrático em 1964, no-
ta-se a polarização social e política e a ilegalidade das intenções do 
Executivo, dessa forma, a intervenção seria uma prevenção contra a 
possibilidade da instalação de uma nova ditadura no Brasil.
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A fonte da pesquisa periódica possui em sua natureza a nar-
ração parcial sobre o cotidiano de uma sociedade além de ter uma 
“perspectiva que orienta o modo de produzir a notícia, a informação, 
as ideias e os valores da cultura nas suas diversidades e contradição”. 
Assim constroem os fatos e os registros refletem a vida de uma so-
ciedade, fazendo a história imediata que almejam legar o status de 
verdadeiro. (ALVES, 1996, p.34)

O JB era adepto do liberalismo e favoráveis ao capital estrangei-
ro, observa com desconfiança atitudes nacionalistas/reformistas de 
um governo com compromissos populares (empregos e distribuição 
de renda). Suas ações são interpretadas e disseminadas como dema-
gógicas com pretensões ilegais que visariam alterar a Constituição 
para se perpetuar no Governo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Jornal do Brasil constrói um contexto que difunde pressupos-
tos que intuem denunciar o governo federal sob as acusações repeti-
das de antidemocrático e anticonstitucional.

A efervescência política, cultural e reformista, desagrada os 
interesses transnacionais e da elite nacional que possuíam o trunfo 
de uma Doutrina de Segurança Nacional impregnada em segmen-
tos militares, com uma longa tradição histórica de intervenções 
salvacionistas. 

Nesse âmbito de disputas por interesses e com um contexto que 
favorecia a manutenção da ordem, em detrimento das reivindicações 
e reformas sociais com o intuito de resguardar valores como a consti-
tuição, a democracia e a legalidade, estes justificam o fim da “demo-
cracia” e dos direitos dos cidadãos com o golpe civil-militar em 31 de 
março de 1964.

Os editoriais que se incumbem de proclamarem críticas ao 
Governo referentes a algum tipo de inclinação golpista, continuísta, 
anticonstitucional, antidemocrática são a maioria. E os termos que 
persistem na comunicação evidenciam uma campanha reformista 
como intuitos golpistas e subversivos, a reforma da constituição como 
possibilidade de reeleição do presidente, a mobilização das massas 
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como ditadura consentida ou plebiscitária. 
Tendo em vista, a oposição do periódico contra o Governo de-

posto pelo golpe civil-militar de 1964 e sua campanha de desestabili-
zação percebe-se que a estruturação da argumentação do periódico 
JB, comprova sua postura favorável e participativa do movimento 
golpista.

REFERÊNCIAS

ABREU, Alzira Abreu de. 1964: a imprensa ajudou a derrubar o 
governo Goulart. In: FERREIRA, Marieta de Moraes. João Goulart 
entre a memória e a história. Rio de Janeiro: FGV, 2006.

BANDEIRA Luiz Alberto Moniz. O governo João Goulart: as lutas 
sociais no Brasil (1961-1964). 7. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2001.

FERREIRA, Marieta de Moraes. A reforma do Jornal do Brasil. In: 
ABREU et al. A imprensa em transição. Rio de Janeiro: FGV, 1996. p. 
141-155.

GOMES, Angela de Castro; FERREIRA, Jorge. Jango: as múltiplas 
faces. Rio de Janeiro: FGV, 2007.

Jornal do Brasil, edições de nº 50 a 80, Rio de Janeiro, de1964 (man-
chetes, noticiários colunas e editoriais). Disponível em: http://news.
google.com/newspapers?nid=0qX8s2 k1IRwC. Acesso em: 20 de 
fevereiro de 2018. Caderno 1, p. 1-8 (noticiários, manchetes artigos e 
editoriais)

MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Jango e o Golpe de 1964 na Caricatura. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

MUNTEAL, Oswaldo; VENTAPANE, Jaqueline; FREIXO, Adria-
no de. O Brasil de João Goulart: um projeto de Nação. Rio de Janeiro: 
PUC, Contraponto, 2006.  

VILLA, Marco Antonio. Jango um perfil (1945-1964). São Paulo: 
Globo, 2004.



 
O GOLPE DE 1966 NA ARGENTINA SOBRE 
A INFLUÊNCIA DA REVISTA PRIMERA 
PLANA: DO DERROCAMENTO DE ILLIA A 

ASCENSÃO DE ONGANÍA
Mariana Aparecida De Oliveira Santana1

Introdução

Entre os anos de 1962 e 1969 foi publicada na capital da 
Argentina, Buenos Aires, a revista Primera Plana2, a pedido de um gru-
po de coronéis pertencentes à facção azul do exército argentino. 

Após o golpe de Estado sobre Arturo Frondizi3, em março de 
1962, ocupava o cargo de presidente da nação argentina, o advoga-
do e político José Maria Guido. Posteriormente ao golpe, os objetivos 
dos membros das forças armadas pautaram-se em reconstituir no país 
tanto o sistema de eleições, quanto o sistema de partidos políticos, 
convocando posteriormente novas eleições presidenciais. Porém, para 

1  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História na Universidade de Passo 
Fundo (UPF), na condição de aluna bolsista da CAPES (Coordenação de Aperfei-
çoamento Pessoal de Nível Superior). E-mail: marissants23@gmail.com.

2  Em nível de curiosidade, a tirinha Mafalda, do saudoso cartunista argentino Joa-
quín Salvador Lavado, ou simplesmente Quino, tirinha criada inicialmente para 
divulgação de uma marca de eletrodomésticos chamado Mansfield, pertencente a 
empresa Siam Di Tella, teve sua primeira publicação em 1964, na revista Primera 
Plana, mas com uma proposta totalmente diferente da proposta publicitária. (QUI-
NO. Mafalda. Primera Plana, Buenos Aires, 29 de septiembre de 1964. p. 22, 64).

3  Em 1955 com o golpe de Estado sobre Juan Perón, o partido peronista foi proibido 
de apresentar votos. Em 1958, quando foi convocado novas eleições, o veto sobre 
o partido continuava. Entretanto, Arturo Frondizi firmou um acordo com Perón, 
acordo que foi responsável por sua vitória e a abertura do partido peronista para 
apresentar votos em 1962, e isso tornou-se um principais motivos para a consolida-
ção do golpe de 1962 sobre Arturo Frondizi. Onze dias antes do golpe, em dez das 
quatorze províncias da Argentina, incluindo a capital Buenos Aires, sendo eleito 
para governador: Andrés Framini. 
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as forças armadas, era de extrema importância não somente rever a 
legislação, como também trabalhar para pôr um fim em outras práti-
cas corruptas no cenário político da Argentina, que seguia favorecen-
do o partido peronista4 nos sindicatos e também nos municípios que 
controlavam. 

Pautados nesses objetivos, formaram-se em setembro de 1962 
duas facções militares: os azules – liderado por Juan Carlos Onganía, 
favoreciam uma posição negociadora com o partido peronista, defen-
diam que o movimento peronista deveria ser incorporado, mas sem o 
líder Juan Perón –, e os colorados – eram anti-peronistas e anti-semitas, 
queriam banir definitivamente Perón e seu partido da política argenti-
na, destruindo todas as bases de apoio social desse movimento.

Criada por Victorio Dalle Nogare (jornalista) e Jacobo 
Timerman (jornalista e empresário da mídia gráfica), a Primera Plana 
foi a revista de maior relevância do país durante a década de ‘60, de-
senvolvido no mesmo estilo das revistas americanas Time e Newsweek, 
a revista alemã Der Spiegel, a revista francesa L`Express e o jornal fran-
cês Le Monde, era publicada duas vezes por semana, com a sua pro-
dução voltada principalmente para a classe média alta da Argentina, 
com reportagens que abordava tanto o contexto nacional, como o 
contexto internacional a partir de um ponto de vista socioeconômico. 
A revista possuía um aspecto particular, com importantes estratégias 
discursivas, que foi extremamente relevante para o contexto politico 
da Argentina no período de sua circulação pelo país. 

O presente artigo tem por objetivo principal, estudar a função 
que o semanário ocupou em um pequeno recorte da história contem-
porânea da Argentina (1962-1969), período marcado pelo início do 
governo de Arturo Illia; a desestabilização de seu governo civil que 
era oriundo do radicalismo; a construção da legitimidade do golpe de 
Estado em 1966 sobre Illia; os primeiros anos da Revolução Argentina 
e a fase final do semanário.

Buscarei analisar todo o apoio que a revista deu à Juan Carlos 
Onganía, líder que perfilava como a figura de um “salvador”, do 
qual os argentinos necessitavam para tirar o país da crise econômica 

4  O Partido Justicialista, fundado por Juan Domingo Perón.
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assistida naquele contexto, e posteriormente as críticas que a revista 
fez ao seu governo autoritário, marcado pelo terrorismo de Estado. 

Uma nova forma de fazer periodismo na Argentina 

Em 7 de novembro do ano de 1962 era publicado na Argentina 
o primeiro número da revista Primera Plana, que teve como objetivo 
inicial criar um espaço de divulgação do projeto político dos azules, 
apresentando-se como uma publicação independente e que fosse im-
parcial nas questões políticas que cercava-se o país, entretanto, logo 
nos primeiros meses de criação da revista, a neutralidade foi deixado 
de lado e o semanário adotou como tema central de suas publicações, 
criticas voltadas ao governo do presidente Arturo Illía.

O novo periódico teve um importante papel no cenário argen-
tino, caracterizando-se pela promoção da modernização social e eco-
nômica, priorizando a defesa de uma melhora na produção industrial 
e ressaltando fenômenos como a excelência da mídia de massa e a ur-
banização. Desta forma, a revista objetivava ser a “cabeça pensante” 
sendo responsável pela tomada de decisões tanto empresariais quanto 
políticas.

Em diversos casos, as revistas da época tinham o intuito de 
promover tanto o desenvolvimento como a modernização econômica 
que estava intimamente vinculado ao capital estrangeiro e também 
ao livre mercado. Diane disso, não era de estranhar que as principais 
publicações da revista Primera Plana fazia forte oposição ao gover-
no de Arturo Illia, especialmente levando em consideração que essas 
empresas de capital estrangeiro contribuíam financeiramente para a 
publicidade das revistas.

Outro aspecto relevante dessa nova revista estava na tendência 
à exaustividade, tendência desenvolvida por Violette Morin5, desta-
cada pela completude, e caracterizada pelo registro da maior quan-
tidade de fatos e informações reunidas, sendo transmitidas como se 
estivéssemos participando daquele acontecimento, onde a quantidade 

5  MORIN, Violette. Aplicação de um método de análise 
de imprensa. Comunications de masse. Paris: 1960, n.1.
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da informação se funde com o poder esclarecedor próprio à quantida-
de dos fatos debitados.

O semanário a Primera Plana apresentava diversos novos ele-
mentos, que a destacava e distinguia das demais revistas que havia 
na Argentina na década de ’60. Ela reunia uma narrativa literária, 
com descrição de lugares, personagens, transcrição de diálogos, mexe-
ricos e anedotas, e ainda adjetivação que incluía metáforas e sarcasmo 
como critica. 

 Ao analisar a revista, também é extremamente importante 
entender quem eram os seus leitores, afim de melhor contextualizar 
o papel relevante que desempenhou a Primera Plana. Como dito ante-
riormente, os assinantes da revista era a classe média alta da argenti-
na, dentre eles a maioria masculina, executivos que eram ligados às 
empresas transnacionais, sendo posteriormente ampliado o seu con-
teúdo para atingir também a população feminina da classe média alta, 
conteúdos caracterizados pela futilidade, que abordavam as últimas 
tendências da moda internacional ou reportagens com atores famosos 
nas páginas intituladas Primera Dama. Anos depois os conteúdos para 
mulheres passaram a ampliar-se trazendo temas como a literatura e o 
papel da mulher moderna.

Das eleições presidenciais que levou Arturo Illia ao poder 
à sua saída autoritária

 Após o golpe de 1962, foi convocado na Argentina novas elei-
ções presidenciais, onde o partido justicialista, partido de Juan Perón, 
mais uma vez foi vetado de apresentar candidatura nas eleições presi-
denciais, completando esse cenário com partidos de centro-direita, de 
direita e uma esquerda dividida.

Com o partido peronista impedido de apresentar votos, as elei-
ções de 1962, acontecia sobre um clima conturbado, levando parte 
dos simpatizantes do partido a iniciar um movimento de boicote as 
eleições de 1962, o que fez com que os votos em brancos chegassem 
a quase 20% do número total, sendo superado apenas por Arturo 
Umberto Illia que apresentou candidatura pelo partido da UCRP 



68

Leandro Mayer | Pâmela Pongan | Taciane Neres Moro (Organizadores)

(Unión Cívica Radical del Pueblo)6.

Um dos candidatos que circulavam no ambiente político era 
Aramburu, que havia lançado uma União do Povo Argentino 
(UDELPA)... A UCRI dividiu-se entre os partidários de 
Frondizi (que logo fundariam o Movimento de Integração e 
Desenvolvimento, MID) e os de Oscar Alende (que a seguir 
criariam o Partido Intransigente, PI). Os frondizistas abstive-
ram-se, enquanto Alende apresentou-se como candidato e co-
lheu muitos votos peronistas, mas somente chegou ao terceiro 
lugar, atrás dos votos em branco e, em quarto lugar, chegou 
Aramburu. (DI TELLA, 2007. p. 333-334).

A eleição de 1962 era a segunda tentativa de um governo eleito 
democraticamente pelo povo argentino desde o golpe de 1955, golpe 
que “retirou” Juan Perón do cenário político argentino.

Quadro 01: Porcentagem de votos na eleição de 1962 na Argentina

UCRP

UCRI

UDELPA

P. Demócrata Prog.

P. Demócrata Cristiano

Em blanco

2.441.064

1.593.002

726.861

619.481

434.824

1.884.435

(25,15%)

(16,40%)

(7,49%)

(6,38%)

(4,48%)

(19,72%)
Fonte: SANCHES, Pedro. La Presidencia de Illia, CEAL, 1986.

 Arturo Illia, médico cordobês, chegava em 1963 à casa 
Rosada, sede da presidência da Argentina com uma pequena legitimi-
dade devido aos poucos votos alcançados na urna.

 Em seus primeiros anos de governo, Illia redemocratizou o 
cenário argentino, garantindo a vigência das liberdades públicas e 
a condição do partido peronista apresentar candidatura às eleições, 
entretanto com certas restrições, e uma delas era a de Perón jamais 
candidatar-se a nada.

 Durante os quase três anos que Illia governou a Argentina, o 
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cenário foi marcado simultaneamente por crises no plano político, so-
cial e econômico. A política econômica de Illia enfatizava o mercado 
interno, na tentativa, de por um lado, proteger o capital nacional e, 
por outro, limitar em algumas áreas a interferência do capital estran-
geiro, como por exemplo, o petróleo, anulando contratos principal-
mente com empresas americanas; controle do preço da carne; con-
trole do preço dos medicamentos, através da lei. As iniciativas de Illia 
gerava forte oposição do setor empresarial, o que fazia com que seu 
governo ficasse cada vez mais propenso a uma saída autoritária. Sua 
gestão radical também contava com forte oposição dos sindicatos, que 
tentavam barrar as reformas à lei sindical, com o objetivo de parar o 
poder das organizações operárias.

 Não somente o fato de Illia ter recebido poucos votos nas elei-
ções contribuiu para a deslegitimação do seu governo, mas também o 
interesse de diversos setores no derrocamento do seu governo, como o 
sindicalismo, e as empresas transnacionais de laboratórios farmacêu-
ticos e as empresas ligadas à exploração de petróleo.

 No início de 1965, a revista Primera Plana centrou-se em dar 
ênfase à necessidade de uma mudança no cenário político e econômi-
co da Argentina, exaltando a figura do general Juan Carlos Onganía e 
colocando o mesmo como uma figura de líder que salvaria a Argentina 
do caos instalado por Illia. Dessa forma, para alcançar seus objetivos, 
a revista passou a dedicar-se a atacar paulatinamente as ações im-
plantadas no governo de Illia, criando uma imagem de um líder fraco 
e decrépito, e comparando por vezes a uma imagem extremamente 
carismática e exuberante de Onganía. 

 Poucos dias antes do golpe de junho de 1966, a revista Primera 
Plana havia publicado também, uma pesquisa de opinião, segundo 
a qual, foi possível observar que, entre os grupos de profissionais, o 
golpe não aterrorizava tanto como acontecia em outros setores da so-
ciedade. O fato é, que aterrorizados ou não, o governo de Onganía 
contou com um forte apoio vindo de boa parte das camadas sociais: 
desde os empresários, os sindicalistas, a ampla classe média e a grande 
diversidade de partidos políticos, tendo como motivação a esperança 
de uma renovação e fortalecimento na política, de uma Argentina que 
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estava supostamente estagnada e muito debilitada para os parâmetros 
daquela década.

Os órgãos de imprensa, sobretudo a Primera Plana, tiveram um 
papel importante nessa fase, estavam preparando a opinião pública 
para obter um consenso do golpe baseado na crítica implacável à len-
tidão e à incompetência atribuída ao presidente na tomada de deci-
sões (imagem 01 e 02). Não havia nada mais que pudesse ser feito por 
Illia para evitar o golpe.

Imagem 01: Presidente Arturo Illia em uma caricatura da época. “¿Y si les digo 
que tampoco sé cómo se corta un pan dulce?” (E se eu lhes dizer que tão pouco sei 
como se corta um pão doce?). (Primera Plana, 28 de dezembro de 1965. In: DE RIZ, 
Liliana. Historia Argentina. La Política em suspenso 1966/1976, Paidós: Buenos Aires, 

2000. p. 16).



71

História e imprensa

Imagem 02: La comparación con la lentitud de una tortuga fue una constante ironía 
de la oposición (A comparação com a lentidão de uma tartaruga foi uma constante 
ironia da oposição). (Primera Plana, 9 de março de 1965. In: CARABALLO, Liliana; 
CHARLIER, Noemí; GARULLI, Liliana. Documentos de historia argentina (1955-

1976), EUDEBA, 1998. p. 92).

O onganiato e a relação híbrida de amor e desdém com a 
revista Primera Plana

A autodenominada “Revolução Argentina” era diferente de to-
das as outras experiências golpistas que à antecederam, se convertia 
em um objetivo militar, um instrumento para sair do atraso e “inserir” 
a Argentina no mundo. O novo presidente reunia as funções legisla-
tivas e executivas em suas mãos, a centralização do poder, conforme 
a lógica revolucionária, dissolvendo a estrutura federal do Estado. E 
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os poderes políticos das províncias passaram a ser uma prolongação 
natural da função presidencial.

“Em seu discurso de 06 de julho de 1966, Onganía inquietou-se 
por deixar claro que a autoridade presidencial não podia ser contesta-
da, que o poder público haveria de estar em suas mãos”. Quando ele 
assumiu, ele se preocupou-se imediatamente em suprimir os partidos, 
e o recrutamento dos funcionários passam a combinar critérios téc-
nicos e ideológicos: se definiam “apolíticos”, a grande maioria eram 
católicos, e apoiavam-se no nacionalismo conservador. O governo de 
Onganía possuía um caráter autoritário e personalista, tendo como 
base a força militar, fortemente influenciado pela DSN (Doutrina de 
Segurança Nacional)7. Na prática isso era traduzido com intensa re-
pressão, tanto política como social.

Em seus primeiros anos de governo, Onganía se preocupou em 
instaurar um projeto econômico desenvolvimentista, mas que logo se 
tornaria debilitado, adquirindo dessa maneira um perfil com caracte-
rísticas liberais com auxílio da tecnocracia e sobre a pressão da elite.

O cargo de ministro da economia foi incumbido a Nestor 
Salimei, um jovem católico, economista exitoso, um empresário ino-
vador e desenvolvimentista. O novo ministro da economia havia ele-
gido os seus colaboradores entre jovens, tendo a maioria acabado de 
se formar no exterior, sem qualquer experiência profissional.

Em 1967, após uma curta experiência com Héctor Salimei, 
Onganía escolhe para ocupar seu lugar Adalbert Krieger Vasena, 
fortemente respaldado pelas associações empresariais tradicionais. 

7  Doutrina de Segurança Nacional (DSN), uma doutrina estadunidense emanada 
desde Washington, pregava a defesa da “civilização ocidental” contra o comunis-
mo internacional, supostamente infiltrado de forma sub-reptícia dentro de cada 
país, sem respeitar fronteiras nacionais: eis o chamado inimigo interno ou sub-
versão. Logo, nesta concepção, travava-se (especialmente na periferia do mundo 
ocidental) uma guerra ideológica constante e indireta, a qual devia ser combatida 
de formas similares, ou seja, de forma oculta: a contra insurgência, também co-
nhecida por “guerra suja”. Dado a característica ideológica e global do conflito 
a DSN desconheceu as fronteiras geográficas, passando a se referir à defesa das 
“fronteiras ideológicas” entre o bloco ocidental e o bloco comunista. (FERNAN-
DEZ, Jorge Christian. Anclaos en Brasil: A Presença Argentina No Rio Grande 
Do Sul (1966 - 1989). Tese de Doutorado História, Departamento de História, 
Programa de Pós-Graduação em História, Instituto de Filosofia e Ciências So-
ciais, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011. p. 21).
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Krieger Vasena como ministro da economia aplicou diferentes me-
didas de corte liberal. Optou por suprimir as medidas protecionistas 
e adotou a desnacionalização, prejudicando com esse plano alguns 
setores, como os empresários e os produtores rurais, sobretudo, nas 
províncias de Tucumán, Chaco e Misiones. A taxa de inflação conti-
nuava crescendo; a produção agrícola diminuía consideravelmente, e 
de igual modo o setor industrial passava por uma crise; os preços no 
atacado e varejo aumentavam; e o PIB havia caído 1,2%8. 

Durante o governo de Onganía a revista Primera Plana teve 
uma relação marcada pelo hibridismo, que pode ser dividido em três 
fases distintas.

Se em um primeiro momento a revista foi responsável por con-
tribuir com a chegada de Onganía ao poder da Argentina, em um 
segundo momento essa relação vai ser marcada por diversos atritos.

Os primeiros atritos entre o onganiato e periódico ocorreu en-
tre o ano de 1966 e 1967, devido a grandes tensões registradas pela 
relação com a política de Néstor Salimei, e a primeira intervenção 
nas universidades, episódio conhecido como “Las Noches de Los 
Bastones Largos”. Posteriormente, houve confrontos que teve como 
plano de fundo o projeto económico de Krieger Varsena, e a repressão 
de Onganía à revista por apresentar criticas ao seu governo utilizando 
a sátira e a metáfora, finalizando a relação de ambos com um decreto 
do governo proibindo a circulação do periódico em 1969, sobretudo, 
por medo da influência que a revista alcançava em outros setores além 
dos empresários, e receio de acontecer com ele o mesmo que aconte-
ceu no governo de Illia.

Considerações Finais

 O presente trabalho teve como objetivo principal compreen-
der qual foi o papel da Revista Primera Plana na consolidação do gol-
pe de 1966, autodenominado “Revolução Argentina”, revista que foi 
uma das publicações mais importantes e influentes do país durante a 
década de 1960, e que teve um interesse especial em questões ligadas 

8  DI TELLA, Torcuato. História social da Argentina contemporânea. 2. ed. Brasí-
lia: FUNAG, 2017.
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à promoção da modernização do país não só no âmbito econômico, 
mas também no âmbito cultural, apesar deste último tópico não ter 
sido abordado com maior ênfase neste trabalho.

 Podemos observar, ainda que de maneira mais concisa, a 
revista assim como apoiou o governo de Onganía, ela também des-
qualificou o seu governo tecendo duras críticas ao mesmo, recusando 
apoio incondicional ao onganiato, embora nos primeiros apontamen-
tos tenha aparentado que sim. Entretanto, já logo nos primeiros meses 
do governo de Onganía é possível perceber que a revista deixava de 
dar apoio total à sua política socioconômica. 

 No entanto, o trabalho não teve como foco apresentar todas 
as características do governo de Juan Onganía ou de Arturo Illia, mas 
sim trazer algumas características que foram responsáveis por marcar 
o conteúdo da Primera Plana, que fez desse periódico um dos mais 
conceituados nos anos ‘60 e objeto de estudo de muitos historiadores 
ao abordar os anos, e contribuir para o conjunto de estudos historio-
gráficos sobre a temática.
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IGREJA CATÓLICA E A MÍDIA: 
UMA ANÁLISE DESTA RELAÇÃO COMPLEXA 

E POLÍTICA NA REGIÃO SUDOESTE 
DO PARANÁ

Pâmela Pongan1

Introdução

A relação da Igreja Católica com a mídia é estabelecida por uma 
trajetória longa, marcada por várias discussões e posicionamentos da 
instituição em relação aos meios de comunicação, indo de uma pos-
tura conservadora e repreensiva, passando por uma leve aproximação 
até chegar a inclusão desta na ação pastoral da instituição, sendo liga-
da a defesa e difusão de seu dogmatismo.

Esta mudança do pensamento e das ações da Igreja sobre os 
meios de comunicação, iniciada no Concílio Vaticano II, visualizan-
do as mídias como ferramentas de evangelização, marcou a inserção 
da instituição na nova estrutura de relação e comunicação entre os in-
divíduos e a sociedade contemporânea que utiliza destes veículos para 
estabelecer e aproximar linguagens e culturas, tornando-os, a partir 
dessa aproximação da Igreja, um ambiente de construção, discussão 
e vivência da fé cristã católica, o que causou transformações no seio 
do catolicismo, principalmente no viés político, pois, o processo de 
abertura da Igreja aos meios de comunicação iniciou-se amparada na 
justificativa de dar voz ao povo que sofria com as mazelas e injustiças 
sociais, bem como, resgatar a visibilidade e a importância político-so-
cial da instituição. 

 Nesta perspectiva se enquadra a Diocese de Palmas – Francisco 

1  Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de 
Passo Fundo (PPGH-UPF). Bolsista Capes. 
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Beltrão, na região Sudoeste do Paraná, durante o episcopado de Dom 
Agostinho José Sartori, marcado pela preocupação, organização, ad-
ministração e consolidação de meios de comunicação, pensados e or-
ganizados por ele, com alcance em todo o território diocesano.

Dom Agostinho José Sartori foi o segundo bispo de Palmas, no-
meado e empossado em 1970, que administrou a Diocese de Palmas 
até o ano de 2005, tendo assim dedicado 35 anos de sua vida e minis-
tério à região Sudoeste do Paraná.

Dom Agostinho José Sartori assumiu a Diocese de Palmas 
em um momento extremamente delicado, tanto no aspecto re-
ligioso quanto político. A Igreja havia finalizado há pouco o 
Concílio Vaticano II, o que desencadeou tensões nas relações 
sociais e políticas na Igreja em nível de Brasil e no Paraná, ten-
sões essas que exigiram demandas na administração eclesial de 
Dom Agostinho (PONGAN, 2019, p. 91).

Desta forma, sua principal preocupação foi estabelecer uma 
base sólida que proporcionasse condições de ajuda e ação aos fiéis ca-
tólicos que enfrentavam problemas, tanto sociais quanto eclesiais, que 
se apresentavam de modo grave ao longo do Estado. Suas primeiras 
medidas foram implementar as transformações propostas no Concílio 
Vaticano II, onde enfrentou a resistência de partes conservadoras da 
Igreja, principalmente por sua inclinação pela Teologia da Libertação.

Mas, antes de tratarmos o caso da Diocese de Palmas – Francisco 
Beltrão, é necessário pensarmos do que trata a comunicação religiosa. 
Segundo ALVES (2008), ao contrário da teologia, que se preocupa 
com a doutrina e com o que dizer, a comunicação se volta para o 
como dizer, qual a melhor maneira de mostrar as proposições teóricas 
e práticas sobre a sua verdade, sem sacrificar o conteúdo teológico. 
Como a teologia está diretamente relacionada à Revelação Divina, ou 
seja, a um nível mais elevado e soberano, a comunicação deve sem-
pre se submeter à teologia, se não é passível de provocar distorções e 
contradições. A Constituição Dogmática Dei Verbum, elaborada no 
Concílio Vaticano II, sobre a comunicação religiosa, afirma que para 
uma comunicação válida, é necessário que ela esteja de acordo com 
a Sagrada Tradição, as Sagradas Escrituras e o Magistério da Igreja. 
Sendo assim, o objetivo da comunicação é conhecer a doutrina para 



78

Leandro Mayer | Pâmela Pongan | Taciane Neres Moro (Organizadores)

passar aos outros que não são seus fiéis ou fortificar os que já são; 
“para uma comunicação eficaz, os fiéis ou os crentes em potencial 
devem necessariamente ser atraídos pela sua forma de expressar a 
doutrina” (ALVES, 2008, p. 09). 

Desta forma, a comunicação, no início, é vista pela Igreja como 
ferramenta de transmissão da doutrina. É somente a partir do Concílio 
Vaticano II, que a Igreja passa a ver os meios de comunicação como 
necessários para aumentar o alcance da mensagem de evangelização 
no mundo. Esta nova posição da Igreja frente à comunicação está 
presente e desenvolvida na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, de 
1965, que analisa a comunicação a partir da perspectiva da cultura. 
E, “diferentemente do Estado, ou das indústrias de cultura, a Igreja 
Católica age como produtor cultural orientada por finalidades ético-
-morais” (DELLA CAVA, 1991, p. 131), com base em seus valores e 
na sua doutrina. 

Em relação às bases que fundamentam e definem a forma como 
a Igreja vê o homem e o mundo na realidade das mídias de comuni-
cação, Della Cava afirma que: “o homem está no centro do fenômeno 
comunicativo e é definido por ele; a Igreja é o interlocutor privilegia-
do entre as culturas; a sociedade se transforma, pela comunicação, 
numa grande comunidade” (1991, p. 132). 

De modo geral, após o Concílio Vaticano II, e de forma especial 
na Instrução Pastoral Communio et Progressio, de 1971, a Igreja “deslo-
ca-se de uma postura defensiva, que procurava controlar o conteúdo 
das mensagens em nome de sua ordem moral, e tenta compreender 
este novo mundo que emerge à sombra dos sistemas de comunicação” 
(DELLA CAVA, 1991, p. 137). Por não ter o controle dos meios de co-
municação, foi necessário reorganizar sua prática evangelizadora. Em 
primeiro lugar, o público para o qual se dirige a mensagem da Igreja 
não é o mesmo. Além da Igreja buscar evangelizar culturas não-euro-
peias e não-ocidentais, era preciso que sua mensagem se preocupasse 
com assuntos humanos, não somente sobrenaturais e metafísicos. 

Em segundo lugar, a Igreja passa a aceitar o conceito de “opi-
nião pública”, entrando em concordância com a exposição de opi-
niões, que podiam se confrontar; além de aceitar plenamente a 
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autonomia do pensamento individual e a relatividade das verdades. 
“Como corpo vivo, a Igreja necessita duma opinião pública para ali-
mentar o diálogo entre os seus membros, condição do progresso no 
seu pensamento e ação” (INSTRUÇÃO PASTORAL COMMUNIO 
ET PROGRESSIO, Art. 115). 

Entretanto, ao mesmo tempo, a Igreja reafirma que existe uma 
hierarquia das ideias, onde se precisa distinguir claramente o campo 
da investigação científica, no qual as pessoas têm a liberdade neces-
sária para o seu trabalho e o direito de comunicar à sociedade o re-
sultado da sua pesquisa; e o campo da instrução dos fiéis, em que se 
apresentam como doutrinas da Igreja as verdades reconhecidas como 
tais pelo Magistério autêntico, em relação ao campo das questões de 
fé e moral. 

Obviamente que a Igreja, em seus discursos, aborda aspectos de 
outras áreas como forma de dar uma orientação aos fiéis. E, diante da 
pluralidade de opiniões, cabe ao fiel discernir o que se adequa à sua fé.

Por fim, durante o papado de João Paulo II, com o documento 
“Ética nas comunicações sociais”, de 2 de junho de 2000, a Igreja 
adota um discurso de que o mundo das comunicações unifica e trans-
forma a humanidade, pois os meios de comunicação social são instru-
mentos de informação e formação, principalmente em relação às no-
vas gerações, que já nascem neste mundo condicionado pelas massas.

O fato é que o campo da comunicação é uma área muito fe-
cunda e essencial para a Igreja Católica, seja no Brasil, seja no 
mundo, como ferramenta de propagar suas ideias e doutrina, 
ou de expor seus eventos e acontecimentos, mas sempre se deve 
tomar cuidado com o que se é propagado pela Igreja e colocado 
sobre a Igreja (PONGAN, 2019, p. 142)

Pois, segundo Tosta, os 

Meios de comunicação de massa, além de serem sinais de pre-
sença da Igreja, são estratégias por onde circulam objetivos, 
proposições e posições, disputas e conflitos e modos de en-
raizamento desta instituição junto a determinados grupos ou 
junto à sociedade em geral. Portanto, nestes espaços travam-se 
diálogos constantes em torno da Igreja, de sua ideologia e de 
sua cultura e, também, as formas com que esta cultura pode 
circular ampla e constantemente pelas malhas sociais. Além 
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disso, alguns veículos de informação de posse da Igreja sur-
gem em conjunturas marcantes de determinados períodos da 
história do Brasil ou da região em que está inserida, como em 
caso diocesano, com o intuito de nela se posicionar e intervir 
respondendo aos desafios que são colocados por estas conjun-
turas, como também para responder a questões internas da pró-
pria instituição. E a mídia é, sem meias palavras, um veículo 
produtor e disseminador de informação e de cultura; age como 
amplo formador de opinião, pautando-se pelos seus interesses, 
mas também tentando conciliá-los com interesses gerais (et. al., 
2007, p. 2).

É nessa perspectiva que Dom Agostinho, durante seu episcopado, 
criou e esteve à frente de meios de comunicação pertencentes e 
mantidos pela Diocese de Palmas, sendo cinco emissoras de rádio 
AM/FM, além de dois impressos, o “Informativo Diocesano” e o jornal 
“Até Que...”, que tinham por objetivo repassar aos fiéis as informações 
referentes aos acontecimentos da Diocese e de transmitir as ideias 
do bispo diocesano em relação a temas relevantes de âmbito social e 
espiritual.

As mídias na Diocese de Palmas – Francisco Beltrão

Dom Agostinho José Sartori assumiu a Diocese de Palmas – 
Francisco Beltrão em um momento extremamente delicado, tanto no 
aspecto religioso quanto político. A Igreja havia finalizado há pouco o 
Concílio Vaticano II, o que desencadeou tensões nas relações sociais 
e políticas na Igreja em nível de Brasil e no Paraná, tensões essas que 
exigiram demandas na administração eclesial de Dom Agostinho. 

Ao assumir a Diocese de Palmas em 14 de junho de 1970, Dom 
Agostinho estava ciente das dificuldades políticas que encontraria. 
Também tinha noção que a diocese herdada de Dom Carlos tinha 
uma formatação complexa diante de uma região que enfrentava gra-
ves problemas sociais. Porém, o novo bispo partilhava de uma forma 
mais intensa a realidade desta parte da Igreja que lhe era confiada, 
pois era filho de imigrantes italianos, nascido em uma região mar-
cada pela migração e pela disputa por terras, sendo assim, um lugar 
que a terra tinha muita importância, principalmente para os colonos. 
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Assim, pode-se cogitar que a sua escolha como administrador dessa 
diocese foi pensada levando em consideração essas contingências. 

Neste contexto, Dom Agostinho estava cheio de uma inspira-
ção de renovação e parecia estar convicto do papel da Igreja nestes 
novos tempos pós-concílio. Sempre defendeu que a instituição Igreja 
não poderia se mostrar alheia aos problemas e à realidade que a cer-
cavam. “Em um quadro de tensões cada vez mais exacerbadas, deixar 
os católicos sem uma orientação seria abandoná-los a uma série de 
contingências que representavam um enorme perigo para a instituição 
e para a religiosidade dos indivíduos que resguardava” (SARTORI, 
1972, s/p)

Assim, partindo dessa perspectiva, com o objetivo de evangeli-
zar e informar dos fiéis diocesanos, Dom Agostinho investiu na cria-
ção de cinco emissoras de rádio, que juntas abrangiam todo o territó-
rio pertencente à Diocese. Todas eram dirigidas por padres diocesanos 
e tinham por missão “promover a difusão da informação, cultura e 
entretenimento, contribuindo decisivamente com o desenvolvimento 
de uma formação crítica, participativa e solidária” (SARTORI, 2008, 
p. 226), nas quais Dom Agostinho fazia participação abordando te-
mas sociais, culturais, políticos, religiosos e econômicos, através do 
programa “O Bispo Responde”, onde os ouvintes enviavam perguntas 
e ele as respondia no ar. 

O programa ia ao ar nas cinco emissoras, sendo elas: Rádio 
Club AM de Palmas, criada em 1976; Rádio Horizonte FM também 
de Palmas, criada em 1992; Rádio Difusora América de Chopinzinho, 
criada em 1992; e Rádio Onda Sul FM de Francisco Beltrão, criada 
em 2000. Todas estas compõem a Rede Bom Jesus de Comunicação, 
transmitindo em comum os programas que envolviam o Bispo 
Diocesano, como o “O Bispo Responde” e “Palavras do Bom Pastor”. 
O primeiro, permitiu aos fiéis ouvintes participarem ao vivo, fazendo 
muito sucesso nos anos em que esteve no ar, de 1976 a 2002, pois per-
mitia a todos conhecerem o que o Bispo pensava diante de assuntos 
polêmicos, como aborto, eutanásia, doação de órgãos, homossexua-
lidade, entre tantos outros que despertavam curiosidade e discussão. 

Já o segundo programa, tratava exclusivamente de assuntos 



82

Leandro Mayer | Pâmela Pongan | Taciane Neres Moro (Organizadores)

pastorais e religiosos da Diocese. Um exemplo é a resposta dada no 
programa “O Bispo Responde”, de 1997, onde o ouvinte questionou 
a posição de Dom Agostinho em relação à clonagem de animais, já 
que no mesmo ano havia sido realizada a clonagem da ovelha Dolly, 
sendo a resposta dada por Dom Agostinho: 

O caso recente da ovelha Dolly tem suscitado muitas interro-
gações e até sérias preocupações, pincipalmente por se ter co-
meçado a cogitar numa possibilidade de clonagem humana. O 
caso tem dado oportunidade para o debate sobre a discutida 
autonomia da ciência e sobre o limite ético que o bom senso 
parece exigir. Esse assunto ainda dará muito o que falar por 
se referir diretamente à engenharia genética e à consequente 
possibilidade de manipulação humana. A grande questão não 
é se a clonagem é cientificamente possível, mas se o senso pos-
sível é eticamente aceitável. Enquanto a experiência cientifica, 
sua evolução e aperfeiçoamento se limitarem aos 144 animais 
irracionais ou vegetais, não tenho nenhuma reserva a fazer. 
Contudo, me preocupo com os possíveis desvios da engenha-
ria genética e, seus consequentes perigos. Por isso, acredito que 
nós cristãos católicos devemos estar atentos e aceitar da enge-
nharia genética somente o que for saudável ao ser humano (O 
BISPO RESPONDE, 1997, gravação nº 25) 

A maioria dos programados salvos em arquivos são casos 
como esses, polêmicas envolvendo a sociedade e a Igreja, onde Dom 
Agostinho responde apresentando sua opinião de forma clara e objeti-
va. Outro exemplo é quando foi questionado, em 1995, a respeito das 
relações homossexuais, onde apresentou o seguinte posicionamento:

Ultimamente tem sido frequente a referência feita às diversas 
formas de homossexualidade, pois tramita um projeto de lei 
no Congresso que busca legalizar tais relações. É claro que a 
Igreja Católica tem posição tomada e firme no sentido con-
trário. Porém, defendo que estes devem ser acolhidos com 
respeito, compaixão, e delicadeza em nossa comunidade, pois 
sua condição já é uma verdadeira provação. Peço que se evite 
qualquer sinal de discriminação ou preconceito, pois essas pes-
soas também são chamadas a realizar a vontade de deus na sua 
vida, sendo convidadas a unir-se a cruz do Senhor diante das 
dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição 
(O BISPO RESPONDE, 1995, gravação nº 42) 
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Essa questão nos mostra um Dom Agostinho, que mesmo de-
fensor e divulgador da doutrina católica, apresenta sem medo suas 
ideias diante das problemáticas apresentadas, como nesse caso onde 
condena qualquer discriminação em relação aos homossexuais e de-
fende a inserção destes nas comunidades, mesmo que com restrições 
diante da prática religiosa. 

Além desses exemplos, tantas outras problemáticas foram res-
pondidas por Dom Agostinho ao longo dos programas que iam ao 
ar uma vez por semana, sendo reprisado em três horários, para que 
abrangesse o maior número possível de fiéis diocesanos. Mas é nas 
mídias impressas onde teremos mais clareza da postura do bispo. 

Visando integrar de “forma rápida e eficiente a Sede da Diocese 
e as 34 paróquias, com 692 capelas, com os seus 18.725km² e seus 
650.000 filhos que tem o direito de ouvir a voz de seu Pai e Pastor” 
(INFORMATIVO DIOCESANO, 1975, p. 01), funda-se em 1975 
o “Informativo Diocesano”, jornal composto da publicação de ma-
teriais que servissem de guia espiritual e político para os católicos 
diocesanos. 

O Informativo Diocesano foi publicado até 1977. A sua circu-
lação foi implementada na medida em que as condições permitiram, 
embora viessem a maior alcance. O periódico inicialmente foi com-
posto de forma bastante artesanal e com tiragem reduzida. Podendo, 
assim, ser considerado uma ampliação dos canais de comunicação 
com as paróquias para além das Cartas Pastorais. 

Declarou Dom Agostinho na página inaugural do informativo:

Saudamos e abençoamos este primeiro número do Informativo 
Diocesano de Palmas, para que seja “Linguagem dos nossos 
acontecimentos,” pois os “Sinais dos Tempos” não são fáceis 
de serem descobertos. Eles não estão nos livros. Estão na vida 
do povo, e não aparecem liquidamente, ao primeiro olhar. Vem 
dentro de contradições e inseguranças e são vistos como nega-
tivos. Só um exame mais lúcido consegue descobrir que, sob 
essas arestas e cascalhos, o saldo é positivo (INFORMATIVO 
DIOCESANO, 1975, p. 01)

Dom Agostinho voltou a maior parte de sua vida para a escrita 
e composição desses materiais, uma ação que percorreu todo o seu 
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episcopado. Em 1985, se concretizou o projeto jornalístico tão sonha-
do pelo bispo diocesano, com a criação e publicação do jornal “Até 
que...”, periódico que foi publicado até o ano 2017. 

No primeiro número do Informativo Diocesano, a análise já 
deixa forma clara a concepção política adotada por Dom Agostinho 
como coerente para a Igreja. Nessa primeira edição, foram criticadas 
as arbitrariedades cometidas pelo governo militar contra os religiosos 
e os fiéis católicos. Também apresentou o desejo dele em realizar na 
Diocese de Palmas um trabalho de conscientização política, para tor-
nar os fiéis cientes das causas e dos interesses dos movimentos sociais, 
tanto à questão agrária quanto indígena. 

Essa inclinação logo foi compreendida pelo povo que passou a 
chamá-lo de “Bispo dos pobres”. A própria divulgação de uma série 
de escritos no Informativo e, posteriormente, no jornal, revelam a ten-
tativa de Dom Agostinho evidenciar suas posições. Um exemplo da 
percepção do povo diante da postura do bispo são as “cartinhas” de 
fiéis divulgadas no Informativo:

De Planalto escreve Constantino Libardi, que saudando Dom 
Agostinho, congratulase com a Comunidade pela apresentação 
do ABC das eleições que nos tem ajudado muito a compreen-
der o que é a verdadeira política e que política não termina 
com as eleições, mais continua porque política é tudo que é 
feito para o bem do povo e para a total libertação do homem. 
De Capanema escreve Nilvo Felipe que assim comunica: 
Reverendíssimo Bispo Dom Agostinho. Quem lhe escreve é o 
ministro iniciante da Capela de São Sebastião do município 
de Capanema. É a primeira que escrevo, quero agradecer o 
Informativo Diocesano, isto nos mostra melhor o caminho a 
seguir. Usamos o boletim nas reuniões de grupo, reunião do 
conselho pastoral e dirigentes de grupos. Da Comunidade 
São Roque – Planalto – escreve as forças vivas que assim se 
expressam: Sr. Bispo Diocesano Dom Agostinho José Sartori, 
eu Geraldino Gelim e Osvaldo Ribeiro, como futuros ministros 
extraordinários da eucaristia da Comunidade São Roque em 
conjunto com a liderança da capela resolvemos escrever-lhe pe-
dindo se fosse possível o sr. Vir em nossa comunidade para dar-
-nos o mandato, pois gostaríamos todos de conhecer-vos pes-
soalmente... sabemos que sois o bispo dos humildes, dos pobres 
e que luta pela libertação do povo. Toda a liderança da capela 
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assina a cartinha (INFORMATIVO DIOCESANO, 1976, p. 2) 

Essas “cartinhas” demonstram a simplicidade do povo que se 
referenciava em Dom Agostinho, tendo assim, uma influência ideoló-
gica a partir de seus escritos e discursos. Sua luta diante de problemas 
sociais ganhou adeptos a partir da sua defesa pública, envolvendo os 
fiéis mais humildades também nesta causa, seja como os envolvidos 
que viam no bispo um amigo de luta, seja como mero defensor da 
causa, influenciado pelo discurso do pastor que unia o problema em 
nível terreno e divino, sensibilizando assim, os que não estavam dire-
tamente envolvidos. 

Vale ressaltar, ainda, que assim como Dom Agostinho era ouvi-
do por seu povo, o povo também era ouvido por ele, como na “carti-
nha” da comunidade São Roque aqui citada, resultou na ida do Bispo 
diocesano até a capela, assim como solicitado, tornando o Bispo uma 
pessoa conhecida pela sua humildade e disposição em atender os “pe-
quenos” da diocese. 

Nesse Informativo também teremos o posicionamento assumi-
do por Dom Agostinho, sendo um dos poucos bispos do Brasil a ser 
assumidamente progressista, posição essa demonstrada através do 
apoio dado às causas indígenas e camponesas. Nesse sentido, pode-
mos usar como exemplo, sua assinatura e divulgação do documento 
“Y-Juca Pirama – o Índio: aquele que deve morrer”, que foi produzido 
por missionários que atuavam na região da Amazônia e denunciava a 
exploração e expropriação dos indígenas nas fronteiras amazônicas. 

Essa visão sociológica adotada auxiliou e proporcionou a Dom 
Agostinho uma constante aproximação com os pastores protestan-
tes, principalmente da Igreja Luterana, em prol da luta camponesa, 
evidente em seu histórico à frente da Comissão da Pastoral da Terra 
- CPT. O respeito pelo protestantismo de confissão luterana se ma-
nifestou em seus escritos, em que até onde a pesquisa revelou, não 
expressaram qualquer tipo de ressalva. 

No ano de 1985, foi publicada a primeira edição do tão espera-
do jornal diocesano “Até que...”, nascido através de Dom Agostinho. 
Em sua primeira edição traz em sua capa uma explicação dada pelo 
bispo diocesano sobre o nome escolhido. 
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Chega em suas mãos o primeiro número de nosso jornal Até 
Que... Até o quê? perguntarão vocês com toda a certeza. À pri-
meira vista, parece um título estranho, sem significado, fora 
de propósito; porém, se o tomarmos no seu verdadeiro senti-
do, veremos que vem carregado de forte dinamismo interno. 
Disse o poeta: “Mais do que nunca é preciso cantar”, referin-
do-se aos negros tempos de repressão do país. Mas... cantar até 
quando? Pregava ele, até que venha a liberdade e a democracia. 
Nós cristãos esperamos muito mais que a democracia e, por 
isso, precisamos muito mais que cantar! Precisamos ver com 
os olhos bem abertos e agir na construção de uma sociedade 
mais justa e fraterna. Mas... até quando? Até que Cristo venha! 
(ATÉ QUE..., 1985, p. 01) 

No jornal Até que... os temas são apresentados sempre de for-
ma bem clara, enfocando textos diversos, pois para Dom Agostinho 
o jornal tinha por objetivo “apresentar temas de forma clara, enfo-
cando textos diretos e diversos que vão da abordagem religiosa às ou-
tras abordagens de interesse dos cidadãos diocesanos” (Coletânea de 
Documentos Históricos Alusivos à Diocese e a Dom Agostinho José 
Sartori - Tomo I, 2004, p. 530). 

Cada edição se preocupa em formar, propondo textos para refle-
xão; e também se preocupa em informar, apresentando notícias, não 
só de âmbito diocesano, mas abordando temas de interesse nacional. 

Já é bem conhecida a afirmação, tornada quase slogan por 
aqui e por toda a parte: “A Igreja não se mete em política”. Se 
a “Igreja não pode meter-se em política” como dizem certos 
“coronéis” das políticas locais, porque buscam pessoas ligas à 
Igreja para alcançar seus intentos eleitoreiros? Qual a coerência 
de nossas lideranças políticas neste caso? É verdadeiramente 
lamentável! Ouço dizer agora que, na região, estão à procura 
exatamente das lideranças da Igreja, daqueles leigos que foram 
chamados a prestar serviço à hierarquia, para serem candida-
tos. A contradição é flagrante e as intenções bem duvidosas. 
(ATÉ QUE..., 1985, p. 01) 

Com este discurso, Dom Agostinho abre o jornal no ano de 
1985, ano eleitoral, realçando a regra diocesana de que padres, lide-
ranças e ministros da eucaristia não poderiam ser candidatos e nem 
exercem funções ligadas à hierarquia de partidos políticos, assim 
como, só poderiam atuar em cargos indicados após aprovação do 
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bispo diocesano. Isso, porque, para ele, cargos políticos só poderiam 
ser assumidos por pessoas que tenham “o verdadeiro espírito político, 
que buscam utilizar suas funções para transformar o país em um local 
justo, humano e fraterno, que acolha todos os seus filhos e filhas” 
(SARTORI, 1985, p.02). 

Em 1984, como a emenda constitucional que propunha elei-
ções diretas para presidente foi rejeitada pelo Congresso Nacional, 
as eleições foram realizadas de forma indireta, onde venceu a chapa 
Tancredo Neves e José Sarney. Porém, a posse nunca aconteceu, pois 
às vésperas da posse, Tancredo foi hospitalizado, indo a falecer dias 
depois. O que resultou na posse do vice, José Sarney como presidente 
do Brasil. Diante dessa realidade, Dom Agostinho escreve em seu es-
paço no jornal diocesano, sua análise a respeito da conjuntura política 
que se instalara: 

Parece-nos que o país vive uma fase de grande confusão não 
se sabe mais quem é quem... Pontos de vista desencontrados, 
opiniões divergentes, mesmo nos quadros do governo, aliança 
apregoada nas palavras, mas inexistentes de fato, gera confusão 
e insegurança generalizada. Além da confusão, há também des-
confiança. Ninguém discute que o povo se sentiu traído e até 
vilipendiado com o Plano Cruzado II, atirado sobre a popula-
ção. O Brasil se tornou uma confusão, cheio de desconfiança, 
abuso de poder e econômico. A “luta” democrática empreen-
dida por Tancredo Neves, Ulisses Guimarães e tantos outros, 
atravessando o país, convocando multidões, entoando em ple-
na praça o hino nacional, entre outras coisas, sempre investiu 
veemente contra a influência do poder econômico nas eleições 
e em outros setores da vida nacional; investiu contra a falta 
de programas dos partidos brasileiros e apresentou o PMDB 
como sendo o único partido verdadeiramente comprometido 
com os interesses populares. (ATÉ QUE..., 1986, p. 02) 

Nesse discurso fica nítida a empatia de Dom Agostinho pelo 
Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, no qual tinha amigos 
políticos, como deputados estaduais com quem mantinha uma rela-
ção próxima, pois era a eles que recorria em busca de recursos para o 
Sudoeste. Porém, em 1987, o bispo diocesano escreveu novamente ao 
jornal Até Que..., desta vez uma dura crítica ao partido.
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Sempre acreditei no PMDB, porém o que vejo hoje? O poder 
econômico comandando o processo eleitoral de 1986, o di-
nheiro derramando a rodo para a compra de votos, gerando 
um frívolo espetáculo de uma vergonha a ciranda eleitoral. 
Candidatos comprometidos até o pescoço com os mais desca-
rados esquemas econômicos selvagens e exploradores, acober-
tados no PMDB. Gente comprometida com a UDR disputando 
as eleições pelo PMDB. Como acreditar, como confiar? Estão 
juntando em um partido Pilatos e Herodes, o lobo e o cordeiro. 
A “farsa” da constituinte mostra de sobra como a democracia 
não constituiu, para muitos o ideal a ser vivido, mas o pretexto 
a ser usado, se for possível, para o engodo geral. Saudades do 
MDB que lutava pela democracia, que pensa no povo. Aquele 
sim, sempre terá meu apreço. (ATÉ QUE..., 1987, p. 01) 

A forma como Dom Agostinho assume seu lado nas questões 
políticas nacionais e regionais, deixa claro que ele, mesmo sendo o ad-
ministrador diocesano, sabia se envolver neste mundo. Afinal, mante-
ve relações estreitas com vários líderes regionais e estatuais do PMDB 
e mesmo assim, não demonstra receios em expressar publicamente 
suas opiniões, e a transmiti-las para inúmeros fiéis que o viam como 
referência de opinião. 

O que podemos concluir a partir das “cartinhas” que o jornal 
recebia, onde uma destaca: 

De Francisco Beltrão escreve o grupo de colonos: Sr. Bispo 
Diocesano Dom Agostinho José Sartori, nós do interior de 
Francisco Beltrão, queremos agradecer por o Senhor nos aju-
dar a entender a política, porque nós que somos simples, não 
sabemos direito sobre essas coisas. O Senhor é a luz de Cristo, 
o nosso pastor, que não nos abandona, mas nos ajuda sempre. 
Que Deus sempre o abençoe e lhe de muitos anos pra cuidar da 
nossa Igreja. (ATÉ QUE..., 1986, p. 4) 

É nesse povo simples e humilde do Sudoeste que Dom 
Agostinho transmite seu discurso com êxito, afinal suas palavras 
realçando a justiça e a dignidade conquistam os que sofrem. Isso 
nos dá a certeza que seus discursos eram como sementes, que davam 
frutos ao encontrar um povo humilde que via no bispo uma pessoa 
correta e, porque não, com traços divinos, afinal a própria Igreja se 
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refere ao bispo como um representante de Cristo na terra. Estes “as-
sinavam o jornal e ouviam pelas rádios o seu pastor, em busca de 
uma direção diante dos mais variados dilemas que se apresentavam” 
(NAZARO, 2011, p.223). 

Um exemplo dessa “espera” do povo pela orientação de seu 
pastor, é a pergunta feita no programa “O Bispo responde”, que foi ao 
ar nas rádios diocesanas, mas também foi publicada na capa do jor-
nal “Até Que...”, um caso inédito, mas que se repetiu posteriormente, 
quando o assunto era de grande interesse político nacional e regional.

Neste caso, em setembro de 1998, um fiel encaminhou a se-
guinte pergunta: “Em quem nós, católicos, devemos votar nestas elei-
ções que se aproximam?” (ATÉ QUE..., 1998, p. 01), lembrando que 
neste ano concorriam ao cargo de presidente da República Fernando 
Henrique (PSDB), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PPS) 
e mais nove candidatos, tendo como resultado Fernando Henrique 
reeleito ainda no primeiro turno, com 35.936.918 votos (53,6%). 
Luiz Inácio Lula da Silva recebeu 21.475.348 (31,71%), Ciro Gomes 
7.426.235 (10,97%) e Enéas Carneiro 1.447.076 (2,14%) (JORNAL 
DE BELTRÃO, 1998). 

Sendo a resposta dada por Dom Agostinho: 

As eleições estão à porta. E como são importantes estas eleições. 
O país está cansado. A nação está farta. A bandeira está enxo-
valhada. É preciso mudar. Aí está a oportunidade ao alcance de 
nossas mãos: as eleições. Elas podem começar a passar o Brasil 
a limpo. Mas, em quem votar? Oportuna pergunta que merece 
uma satisfatória resposta. Façamos do voto nossa arma. Assim, 
não se deve votar em candidatos que não se ponham a serviço da 
comunidade; em candidatos que não entendam da vida do povo 
e com o povo não queiram comprometer-se; candidatos que não 
tenham demonstrado honestidade na vida pessoal e no exercí-
cio de função pública; candidatos que não visem, com toda a 
força, a buscar e a promover o bem comum. Candidatos que se 
dispõem a comprar votos, que fazem promessas mirabolantes e 
inexequíveis, não merecem votos do eleitor cristão e do cidadão 
consciente. Daí a importância de se fazer uma espécie de pesqui-
sa em torno da vida progressa de cada candidato. Vote bem, vote 
em candidato honesto. Se não, curtiremos por mais quatro anos, 
a consequência do nosso erro. E a situação continuará a mesma. 
(ATÉ QUE..., 1998, p. 01) 
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Talvez o fiel esperasse um nome, uma orientação direta em 
quem votar. Porém, a única referência próxima a isso se deu na edi-
ção às vésperas da eleição, onde se lê: “Está chegando o dia de votar-
mos, lembremos acima de tudo que vivemos uma grande comunidade 
onde somos irmãos. Assim, pensamos em nossos irmãos que lutam 
por uma vida digna na hora do nosso voto, para que eles não sejam 
mais ainda prejudicados” (ATÉ QUE..., 1998, p. 01). Isso demonstra 
uma inclinação de Dom Agostinho por um candidato mais social, 
que apresente propostas voltadas aos mais pobres, e aos seus defen-
didos, como os indígenas e assentados. Não se pode dar exatidão há 
quem o Bispo diocesano estava se referindo, pois ao longo da pesquisa 
não encontramos nada além. 

Cabe lembrar que a campanha presidencial de 1998 teve como 
um de seus focos a estabilidade econômica e, dessa forma, o então 
presidente Fernando Henrique Cardoso empreendeu um discurso no 
qual o principal argumento era a internacionalização do mercado 
como forma de explicar os pífios resultados apresentados pela eco-
nomia brasileira (RENNO, 2006), enquanto que o programa de Lula 
ia de encontro ao discurso neoliberal. Apesar dos resultados econô-
micos e sociais apresentados no governo FHC, a sua reeleição se deu 
já no primeiro turno. Perry Anderson faz um relato dos oito anos de 
governo FHC: 

Houve avanços na área social e administrativa. O aparelho do 
Estado passou por uma modernização genuína, sob alguns as-
pectos, tornando-se menos opaco e mais eficiente. [...] Seria 
um erro menosprezar esses avanços. Mas eles são muito mo-
destos quando comparados à escala dos danos provocados pe-
las políticas macroeconômicas do governo. A característica que 
define o governo de FHC tem sido o neoliberalismo light, do 
tipo que predominou nos anos de 1990. [...] A conquista da 
qual o governo mais se orgulha, a estabilidade monetária, está 
em ruínas. (ANDERSON apud XAVIER, 2004, p. 114)

Nesse sentido, nos fica claro a importância dos meios de comu-
nicação na Diocese de Palmas – Francisco Beltrão, como forma de 
Dom Agostinho expressar e transmitir suas ideias para os seus fiéis, 
como o “bom pastor” que orienta suas “ovelhas”, seja no âmbito 
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religioso, mas também em questões políticas e sociais. Obviamente 
que ele tinha plena consciência do uso desses meios para tais fins, afi-
nal, ao longo de toda a sua caminhada a frente destes se mostrou fir-
me em suas palavras e ações. Assim, mesmo que sem consciência, os 
fiéis acabam sendo influenciados pelas opiniões de Dom Agostinho, 
que além de ser a referência religiosa era, para muitos, liderança social 
e política.

Considerações Finais

 Neste trabalho buscou-se analisar as mídias na Diocese de 
Palmas – Francisco Beltrão, durante o episcopado de Dom Agostinho 
José Sartori. No qual concluímos que os usos destes meios de comu-
nicação de massa eram como sinais de presença da Igreja diocesana 
ao longo da região, com o objetivo de forma de informar e formar os 
fiéis, sendo estratégias por onde circulam objetivos, proposições e po-
sições da Igreja e do bispo diocesano voltados à sociedade em geral. 
Portanto, nesses espaços travam-se diálogos constantes em torno da 
ideologia e da cultura cristã. 

Além disso, esses veículos de informação de posse da Igreja 
diocesana, como as emissoras de rádio e os impressos, surgiram com 
o objetivo de apresentar e defender uma posição diante de proble-
máticas sociais e espirituais, visando uma intervenção através da 
conscientização coletiva sobre estes, como também para responder a 
questões internas da própria instituição. Através destas mídias, Dom 
Agostinho apresentou de forma clara e objetiva suas ideias e pensa-
mentos, tornando público sua postura progressista, sendo um dos 
poucos bispos a fazê-la. Através destes, repassou seus discursos sobre 
variados assuntos, dando ênfase a abordagens de cunho político, tanto 
sobre política externa quanto interna.

Nesse sentido, fica claro a importância dos meios de comu-
nicação na Diocese de Palmas – Francisco Beltrão, como forma de 
Dom Agostinho expressar e transmitir suas ideias para os seus fiéis, 
como o “bom pastor” que orienta suas “ovelhas”, não só no âmbito 
religioso como se espera das mídias de posse diocesana, mas princi-
palmente questões políticas e sociais. Obviamente que ele tinha plena 
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consciência do uso desses meios para tais fins, afinal, ao longo de toda 
a sua caminhada a frente destes se mostrou firme em suas palavras e 
ações. Assim, os fiéis acabaram sendo influenciados pelas opiniões 
de Dom Agostinho, que, além de ser a referência religiosa, era, para 
muitos, liderança social e política.

Referências Bibliográficas:

ALVES, Bernardo Veiga de Oliveira. Comunicação e tradição em 
Bento XVI. Rio de Janeiro: UFRJ/ECO, 2008. Orientador: Prof. 
Dr.Eduardo Refkalefsky.

CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Pastoral Gaudium et Spes. 
In: Compêndio do Vaticano II: constituições, decretos, declarações. 
Petrópolis: Vozes, 2000.

DELLA CAVA, Ralph. E o Verbo se faz imagem: Igreja Católica e 
os meios de comunicação no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1991.

NAZARO, Lucy Salete Bortolini. Dom Agostinho José Sartori: 
uma história singular na história de Palmas e do Sudoeste do Para-
ná. Palmas/PR: Kaygangue, 2011.

PONGAN, Pâmela. A política sob o Báculo: Dom Agostinho no 
comando da Diocese de Palmas – Francisco Beltrão (1970-2005). 
2019. Dissertação (Mestrado em História). Universidade de Passo 
Fundo, Passo Fundo.

SARTORI, Agostinho José. Voz escrita de Dom Agostinho. Fran-
cisco Beltrão: Berzon, 2008.

TOSTA, Sandra Pereira; BALLESTOS, Alexia; GUERRA, Lucia-
na. Jornal de Opinião: história e identidade da imprensa católica em 
Minas Gerais. Anais do V Congresso Nacional de História da Mí-
dia, Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação, São Paulo, 31 maio a 02 de junho de 2007.

XAVIER, Ubiran. Lula paz e amor: a estratégia da elite para man-
ter-se hegemônica. Revista Espaço Acadêmico, nº 32, Janeiro, 2004.

Fontes e documentos consultados:

Coletânea de Documentos Históricos Alusivos à Diocese e a Dom 
Agostinho José Sartori. Tomo I, 2004. Arquivo da Cúria Diocesana 



93

História e imprensa

de Palmas e Francisco Beltrão, Palmas – PR.

Informativo Diocesano (1974-2002). Arquivo da Cúria Diocesana 
de Palmas e Francisco Beltrão: Palmas – PR. 

Jornal Até Que... (1985-2017). Arquivo da Cúria Diocesana de Pal-
mas e Francisco Beltrão: Palmas – PR. 

Jornal de Beltrão. Notícias relacionadas a Diocese de Palmas – 
Francisco Beltrão de 1990 a 2005. Arquivo Jornal de Beltrão, Fran-
cisco Beltrão-PR.

SARTORI, Agostinho José. Diário Pessoal. Arquivo familiar. 

SARTORI, Agostinho José. Cartas Pastorais: 1970 a 2004. Arquivo 
da Cúria Diocesana de Palmas e Francisco Beltrão: Palmas – PR.



A PRIMEIRA SENADORA DO BRASIL: 
UMA NARRATIVA DA IMPRENSA

Bárbara Galli de Oliveira1

INTRODUÇÃO

As histórias dos indivíduos e de seus grupos sociais são atra-
vessadas por diferentes discursos, existindo confronto entre palavras 
e imagens, mas onde quase sempre é possível analisar as relações de 
poder que os caracterizam. O tema do presente trabalho não destoa 
desta lógica, pretendendo investigar como foi retratada, a partir do 
enredo da imprensa, a posse da primeira senadora do Brasil, Eunice 
Michiles, sendo possível, a partir dessas referências, visualizar a (in)
existência de discursos análogos e obstáculos para a inserção da figura 
feminina na esfera política.

Portanto, a pesquisa é realizada a partir dos registros jornalísti-
cos, a saber: Folha de São Paulo (SP), O Estado de São Paulo (SP), O 
Globo (RJ), Jornal do Brasil (RJ), Correio Braziliense (DF) e Jornal 
do Comércio (AM). A realização da pesquisa com base nesses jornais 
se deu em razão da quantidade de notícias (subgênero da pesquisa) 
sobre a temática, o que oportuniza uma investigação qualitativa e 
comparativa a fim de alcançar conclusões objetivas e subjetivas sobre 
o conteúdo das matérias jornalísticas. 

Esse estudo, que se encontra envolto pelo amplo tema da con-
quista dos espaços institucionais pelas mulheres tem um caráter 

1  Mestranda em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Univer-
sidade de Passo Fundo. Agência Financiadora: Bolsa Institucional UPF. E-mail: 
<145561@upf.br>. 
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metodológico interessante uma vez que busca, através de manifesta-
ções variadas, as lógicas que subsidiam o lugar da mulher em espaços 
públicos que, em sua maioria, é marcado por diversas formas de do-
minação. Portanto, trata-se de uma pesquisa guiada pela epistemolo-
gia feminista, considerando os diversos marcadores sociais historica-
mente constituídos em nossa sociedade. 

Ainda, para a compreensão dessas matérias jornalísticas, con-
sideram-se dois conceitos de Pierre Bourdieu: campo e habitus. O 
conceito de campo entendido como um conjunto de relações simbó-
licas que são próprias de um grupo e que revelam, sobretudo para 
aqueles que são estranhos ao grupo, o sistema de regras necessárias 
à sua ordem. Complementarmente, habitus é o campo interiorizado 
pelos agentes, uma vez que esses irão reproduzir essas estruturas 
(BOURDIEU, 2007, p. 183-203).

Portanto, nessa lógica, as mulheres sofrem constrangimentos 
na entrada e permanência nas esferas políticas justamente por não te-
rem sido introduzidas a esse particular habitus, inclusive, as mulheres 
acabam por reproduzir o habitus que lhes é esperado, permanecendo 
em espaços e temáticas políticas restritas e, na maioria das vezes, so-
frendo sanções simbólicas de instâncias de legitimação, como é o caso 
da sociedade, da imprensa e dos partidos políticos.  

Essa busca por cidadania e direitos sociais tem associado alguns 
marcos que romperam com os papéis pré-estabelecidos na sociedade 
imprimindo um novo lugar de voz ativa, onde a mulher emerge como 
um sujeito público capaz. Esse cenário se torna real quando Eunice 
Michiles toma posse como a primeira senadora do Brasil em 31 de 
maio de 1979. 

Uma vez que ocorrem eventos mais amplos dentro do cená-
rio social, coloca-se em xeque os valores conservadores de organiza-
ção da sociedade, as hierarquias que dominavam o cenário público e 
privado, transformando também as relações de gênero, na luta pela 
equidade. 

Assim, tomando como ponto o enunciado, justifica-se a pes-
quisa com base na imprensa, uma vez que se vislumbra nesse lugar 
um processo discursivo que envolve as práticas narrativas e de gestão 
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do real, ou seja, entre outros aspectos, os imaginários sociais também 
são construídos pelo processo dialético entre emissores e receptores. 
Nesse sentido, a imprensa seria um espaço – privilegiado – de produ-
ção e arquivamento da memória.

Portanto, a perspectiva da realização desse estudo se reveste 
da possibilidade de conferir visibilidade às conquistas das mulheres 
através da política representativa bem como investigar a imprensa 
como memória, de onde é possível resgatar impressões do momento 
histórico. 

NAS PÁGINAS DOS JORNAIS: O DIA 12 DE MAIO 
DE 1979

A ordem social tem uma estrutura de relações simbólicas que se 
impõe aos sujeitos delimitando comportamentos, gostos e modos de 
vida, sendo que esse conjunto de atos sociais, inclusive, revelam a po-
sição desses indivíduos na sociedade. Nessa lógica, os papeis sociais 
de gênero fazem parte de uma estrutura patriarcal de desigualdade de 
poder.

As mulheres não seriam “indivíduos”? A questão é embaraço-
sa; (...). Única justificativa: argumentar sobre a diferença dos 
sexos. É por isso que esse velho discurso retoma no século XIX 
um novo vigor, apoiando-se nas descobertas da medicina e da 
biologia. É um discurso naturalista, que insiste na existência de 
duas “espécies” com qualidades e aptidões particulares. Aos 
homens, o cérebro (muito mais importante do que o falo), a in-
teligência, a razão lúcida, a capacidade de decisão. Às mulhe-
res, o coração, a sensibilidade, os sentimentos. (...) Na história 
e no presente, a questão do poder está no centro das relações 
entre homens e mulheres. (PERROT, 2017, p. 161 e 166)

Nesse cenário social e mais especificamente em um ambiente 
onde, até então, não se imaginava a possibilidade de uma figura fe-
minina, o Senado Federal, recebe a primeira senadora do Brasil em 
1979, eleita pelo Estado do Amazonas. 

A presença de Eunice Michiles não tinha sido, especificamente, 
planejada e esperada, uma vez que, sua candidatura se deu para com-
posição da chapa de João Bosco Ramos de Lima ao Senado Federal, 
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ou seja, como suplente, pois nas eleições de 1978, com a vigência do 
bipartidarismo, ARENA e MDB “tiveram o direito de apresentar até 
três candidatos em sublegendas em que a soma dos votos determinava 
qual dos partidos seria o vencedor, privilegiando candidatos que rece-
besse o maior número de votos.” (VALE, 2019, p. 59).

Em um contexto ainda mais amplo, o MDB decide lançar no 
Amazonas uma mulher na composição da sublegenda, o que trouxe 
preocupação a ARENA em razão do crescimento massivo de votos 
femininos, o que teria levado a indicação de Eunice Michiles pelo 
partido da ARENA no interesse de competir com o MDB (VALE, 
2019, p. 59).

Eis que, o favorito pelo partido seria o candidato João Bosco 
Ramos de Lima, que contava com toda estrutura do partido para elei-
ção, sendo então, que mesmo MDB e ARENA lançando candidaturas 
femininas, o interesse era o de eleição de seus candidatos homens ao 
Senado. Assim, mesmo em situação desfavorável (financeira e tempo 
de fala em campanhas) Eunice Michiles realiza uma campanha em-
blemática e surge como um fenômeno eleitoral conquistando 32.919 
votos, que, mesmo não sendo a favorita, garante a vitória da ARENA 
e a eleição de João Bosco Ramos de Lima (VALE, 2019, p. 59-64)

Em entrevista, Eunice Michiles, nos contou porque resolveu 
investir nessa candidatura apesar da certeza de sua perda nas 
urnas. “Eu me joguei na campanha mesmo sabendo que eu 
não iria me eleger, mas decidi mostrar que eu tinha potencial, 
pois eu tinha interesses de realizar o meu grande sonho que era 
ser secretária de assistência social. (VALE, 2019, p. 65)

Ocorreu que, em 11 de maio de 1979, João Bosco Ramos de 
Lima, sofre de derrame cerebral em razão de graves problemas de 
saúde, vindo a falecer. A morte repentina causou extremo desconforto 
político com as mudanças que viriam a ocorrer (VALE, 2019, p. 67).

Nesse cenário, em 12 de maio de 1979, foi o momento em que 
os jornais apresentaram a chegada da primeira senadora do Brasil, ou 
seja, estruturante marco que dá início a representação da senadora 
para o público junto há uma instância de legitimação, a imprensa.
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Fonte: O Estado de São Paulo, 12 de maio de 1979, p. 5

Fonte: Folha de São Paulo, 12 de maio de 1979, p. 1

Logo na titulação das matérias se percebe que não há muita 
diferenciação terminológica, perpassando em sua maioria por títulos 
como “Com a morte de Bosco, mulher chega ao Senado” e “A mulher 
chega ao Senado”, sendo poucos os que se referem a ela como suplen-
te ou mencionam o prenome da senadora. Inclusive, o jornal O Globo 
emite erro de grafia em seu sobrenome.

A tendência narrativa a partir do título das matérias, já 
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transparecem um campo – conforme o conceito já mencionado de 
Bourdieu - desfavorável à Eunice.

(...) o campo exclui na medida em que estabelece um dentro 
e outra fora. Mais do que ter ou não ter acesso aos espaços 
formais de tomada de decisão (no caso da política), está es-
tabelecida uma distância entre quem é socialmente considera-
da(o) como capaz de intervir no debate político e quem não o é. 
(MIGUEL e BIROLI, 2010 apud LOPES, 2013, p. 67). 

A estrutura das matérias, em sua maioria, contava com uma 
biografia de Eunice, a motivação da candidatura ao Senado Federal e 
perquirições sobre o posicionamento políticos da nova senadora, sen-
do os principais temas: anistia, prorrogação de mandatos de prefeitos 
e senadores, contribuição na vitória da Arena, voto distrital, criação 
de novos partidos (fim do bipartidarismo), eleições diretas, problemas 
nacionais (como por exemplo a inflação e melhor distribuição de ren-
da) e, maciçamente, sobre a sua plataforma política em prol dos direi-
tos das mulheres e consequentemente sua posição sobre o feminismo.

Díspar aos demais jornais analisados, O Estado de São Paulo re-
porta que além dos já mencionados, a senadora defenderia planos po-
líticos como a liberdade de imprensa, plenitude democrática e direito 
de acesso a verdade dos fatos.

Inicialmente, com relação a biografia de Eunice, as notícias 
apresentam desencontro de informações na titulação acadêmica e 
data de nascimento. O jornal O Estado de São Paulo noticia que Eunice 
era formada em Teologia, quando na verdade sua formação era em 
Pedagogia e Enfermagem. Os jornais Folha de São Paulo, Jornal do 
Brasil e Correio Braziliense indicam que a naturalidade da senadora é 
de São Paulo e não do Amazonas, estado pelo qual foi eleita. Dentre 
os jornais analisados, à exceção de O Globo e o Jornal do Comércio, os 
demais trazem a informação do estado civil da nova senadora, como 
sendo casada, quando na verdade, há época já se encontrava separada 
do marido Darcy Michiles (VALE, 2019, p. 53).

A associação de Eunice ao ex-marido (omissão da informação 
da separação), que já havia exercido cargo público, é significativa pois 
a transforma em herdeira legítima de uma liderança masculina. Ao 
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fazê-lo a imprensa acaba por sustentar os “estereótipos que colabora-
riam para a instalação e manutenção de mulheres que não são lide-
ranças, mas continuadoras das obras de seus pais, irmãos e maridos” 
(LITHGOW, 2000 apud Finamore e Carvalho, 2006, p. 355-356).

Em continuidade, todos os jornais trazem descrições e/ou ima-
gens acerca da feição de Eunice a partir da notícia de convocação ao 
Senado Federal. Nada obstante assume a cadeira no senado a partir 
do falecimento de um colega de partido, as personificações tem cunho 
ambíguo na medida em combinam os assuntos luto e responsabilida-
de/consciência/surpresa dos deveres de Eunice como a nova senado-
ra, atribuindo predicados como “visivelmente abatida” ou “sinais de 
cansaço”.

O Jornal do Comércio traz em primeira página uma foto de Eunice 
com semblante abatido acompanhado do título “Eunice consciente 
de ser a primeira mulher a chegar ao Senado Federal”, trazendo no 
corpo da matéria: “Disse que gostaria de não ser convocada para o 
mandato senatorial em tão dramáticas circunstâncias decorrentes da 
morte do Senador João Bosco” acompanhando a frase de que Eunice 
estaria sentindo o peso da responsabilidade. O Jornal também traz 
uma entrevista - o único entre os analisados - com a nova senadora 
intitulada de: “Eunice lamenta circunstanciais e tem consciência dos 
deveres”.

Fonte: Jornal do Comércio, 12 de maio de 1979, p. 1
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Por esse ângulo, o jornal O Globo traz uma imagem de Eunice 
extremamente séria acompanhado do título “Eunice Miquilis preten-
de lutar pela causa da mulher”, o jornal o Correio Braziliense apresenta 
uma imagem pouco nítida onde Eunice está cabisbaixa (considerando 
os demais jornais analisados) e O Estado de São Paulo intitula sua maté-
ria como o “O sonho transformou-se em uma triste surpresa”. 

Fonte: O Globo, 12 de maio de 1979, p. 5

Consigne-se que quatro dos seis jornais analisados trouxeram 
o tema responsabilidade em suas matérias. Ocorre que, Eunice já era 
política experiente, uma vez que já havia ocupado o cargo de deputa-
da estadual pelo Estado do Amazonas, com mandato entre os anos 
de 1975 a 1979, ou seja, tinha consciência de seus deveres. Com tal 
característica, os Jornal do Comércio e O Globo, enfocam na responsa-
bilidade e não conferem notoriedade ao seu passado político como 
deputada estadual. 

Desse modo se encaixam os estudos de Tereza Sacchet (2009 
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apud LOPES, 2013, p. 68), onde segundo a autora é associada a 
mulher as atividades sociais relacionadas com tarefas de responsabi-
lidades do cotidiano, como trabalhos de organização e mobilização 
de recursos, conferindo aos homens as reponsabilidades de liderança. 
Assim: 

Há uma divisão de tarefas e uma relação desigual de poder 
mesmo em grupos onde a participação de homens e mulheres 
se iguala. A autora questiona até que ponto essa tendência 
associativa das mulheres seria um fator de constrangimento à 
sua participação em atividades da política formal e se isso refle-
te mais do que simples opções pessoais por diferentes modelos 
políticos.

Esses padrões importam na medida em que na competição par-
tidária há uma exposição à sociedade e isso implica na correspon-
dência dos candidatos com os valores culturais partilhados e, diante 
da existência, dos padrões atribuídos ao gênero, as chances de uma 
mulher ser reconhecida e obter prestígio eleitoral são muito menores 
do que os homens, uma vez que o mundo público lhes é reservado, 
enquanto que ao feminino cabe a esfera do doméstico e do cuidado.

Sobre esta base, foi possível impor uma nova divisão sexual do 
trabalho, que diferenciou não somente as tarefas que as mu-
lheres e os homens deveriam realizar, como também suas ex-
periências, suas vidas, sua relação com o capital e com outros 
setores da classe trabalhadora. Deste modo, assim como a divi-
são internacional do trabalho, a divisão sexual foi, sobretudo, 
uma relação de poder, uma divisão dentro da força de trabalho, 
ao mesmo tempo que um imenso impulso à acumulação capi-
talista. (FEDERICI, 2017, p. 232)

Não é à toa que cinco dos seis jornais analisados (à exceção 
de O Globo) trazem a informação de que Eunice, antes do falecimen-
to de João Bosco Ramos de Lima, exercia o cargo de Secretária de 
Trabalho e Serviços Sociais do Governo Amazonense, ou seja, ativi-
dade com características típicas de proteção, desenvolvimento social e 
melhoria das condições de vida dos grupos sociais mais necessitados 
garantindo acesso às políticas públicas de inclusão social.

Assim, a presença de maior número de mulheres nos Conselhos 
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das áreas sociais, de acordo com Ligia Lüchmann e Carla 
Almeida (2010), pode estar associada, em parte, à concepção 
sobre sua suposta competência intrínseca para os temas en-
quadrados como sociais e sua ética pautada nos princípios da 
“solidariedade” e da “sensibilidade”. (...) Por outro lado, se as 
mulheres têm uma atuação mais presente nas áreas sociais, esse 
fato deve-se menos por sua suposta inclinação de “cuidar dos 
outros” e mais porque se trata do nicho disponível para elas no 
campo político. (LOPES, 2013, p. 69)

Tópico esse que nos leva também a analisar a representação tra-
zida pelos jornais no tocante a motivação de Eunice para concorrer ao 
Senado Federal. Eis que se encontram três motivações noticiadas. O 
Estado de São Paulo e o Jornal do Brasil declaram no sentido de que ela 
teria concorrido para ajudar ao partido e aos companheiros em razão 
de dificuldades no embate contra o MDB. O Globo noticia que Eunice 
teria dito “Se eu pudesse usar a expressão de que fui forçada. Mas 
havia uma senhora (Maria Júlia) no páreo, disputando pelo MDB 
e não houve outra saída senão aceitar o desafio”. Os jornais Correio 
Braziliense e Folha de São Paulo trazem declaração de que ela teria con-
corrido ao Senado Federal em razão de seu filho ter se candidatado à 
Assembleia Legislativa.

Também foi pauta de noticia a contribuição de Eunice na vi-
tória da Arena pelo MDB, onde quatro dos seis jornais trazem a in-
formação juntamente ao número de votos conquistados. Para a Folha 
de São Paulo e o Correio Braziliense foram 32.819; para O Estado de São 
Paulo quase 30 mil, sendo que do total Eunice teria feito 46% dos 
votos recebidos pela Arena, essa que teve diferença de 228 votos do 
MDB; o Jornal do Brasil, por sua vez, traz que Eunice ficou em tercei-
ro lugar individual entre os 6 candidatos dos 2 partidos; O Globo e o 
Jornal do Comércio não trazem informações nesse tocante. 

Ainda, relativamente ao contexto da campanha de Eunice, o 
jornal Folha de São Paulo noticia: “segundo seus próprios companhei-
ros de partido e os próprios adversários – teria conseguido votação 
bem maior em 15 de novembro se tivesse se empenhado mais ardua-
mente na campanha”.

Observa-se, claramente, na passagem acima como a compe-
tição eleitoral lança exigências sem embasamento a determinados 
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indivíduos que são mais suscetíveis as discriminações de gênero. 
Afinal, como já referido, Eunice foi a segunda candidata mais votada 
naquelas eleições, ou seja, não se trata de competência ou empenho, 
mas de gênero.

No entanto, ainda quando avaliadas no mesmo patamar dos 
candidatos masculinos, as candidaturas femininas são referidas 
pelos sujeitos como tendo menos chances de ganhar as dispu-
tas. Isso sugere que não se estaria avaliando o quesito compe-
tência, mas os lugares que devem ser ocupados por homens 
e mulheres no espaço público. É como se a mensagem trans-
mitida por esses sujeitos fosse que as mulheres podem ocupar 
esses lugares. Mas não devem. A questão importante sugerida 
por esses estudos é que as candidatas femininas enfrentam um 
peso de serem mulheres que não pode ser explicado – ou con-
tra-atacado – pela razão, exigindo delas um esforço maior para 
serem aceitas como ocupantes efetivas de cargos de liderança. 
(Finamore e Carvalho, 2006, p. 354)

Destaca-se também as expectativas/especulações da imprensa 
no tocante a plataforma política da nova senadora. Massivamente, à 
exceção do jornal Correio Braziliense, há menção a defesa dos direitos 
das mulheres e ao feminismo. O Estado de São Paulo apresentou que 
Eunice não pretendia impor normas feministas ao Senado, enquanto 
que O Jornal do Comércio traz a seguinte resposta de Eunice dada em 
entrevista:

Acho que estão usando o nome feminismo de forma errada. 
Eu entendo feminismo como a luta pela defesa dos direitos da 
mulher. O termo feminismo me parece a luta de uma mulher 
querendo suplantar o direito do homem; que é a luta da mulher 
querendo abrir mão de sua feminilidade. Isso realmente eu não 
tenho absolutamente interesse em fazer. Que a minha presença 
no senado, espero que possa contribuir pelo fortalecimento da 
posição da mulher brasileira. Que ela, veja a possibilidade de 
galgar os mais altos postos da nação.

Percebe-se que, as campanhas eleitorais das candidatas mulhe-
res são fortalecidas quando organizadas em torno de temáticas “femi-
ninas” como a educação e a família mas enfraquecidas quando envol-
vem o tema feminismo, que se apresenta como um conceito carregado 
de preconceitos e desinformação uma vez que está intimamente ligado 
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a estrutura social e de poder, portanto, não corresponderiam a expec-
tativas de eleitores e da própria imprensa, principalmente no momen-
to histórico que se passa a posse da senadora. Assim, a legitimação 
das mulheres nos espaços públicos está condicionada a correspondên-
cia com um ideal baseado nos atributos tradicionalmente associados 
ao gênero feminino. 

Nessa literatura que trata do estereótipo de gênero na política, 
um dos resultados que nos parecem mais instigantes diz res-
peito a como as mulheres são associadas mais imediatamente 
a estereótipos enquanto os homens não trariam essas marcas 
preconcebidas. Mesmo quando os eleitores são simpáticos às 
candidaturas femininas, esses estereótipos ainda estão presen-
tes. Isso sinaliza a presença de um discurso ‘masculino’ sobre 
as mulheres que vem sendo construído e mantido, enquanto 
que os homens são muitas vezes preservados de marcas dis-
criminatórias. Como resultado, enquanto os homens têm um 
lugar social que garante a apresentação pública de suas idios-
sincrasias, as candidatas mulheres parecem sofrer do desconhe-
cimento social sobre o que é ser uma mulher pública/política, 
estimulando a assunção de estereótipos cujas fontes primárias 
se encontram na mulher restrita à cena privada. (LEEPER, 
1991 apud Finamore e Carvalho, 2006, p. 353)

Conclui-se, portanto, que a nova senadora ainda precisava de 
uma valorização simbólica e tal inclui a imprensa, uma vez que sua 
ascensão é atravessada por diferentes discursos que quase sempre es-
tão encobertos pelas relações de poder que os caracterizam.

UM VERDADEIRO ACONTECIMENTO SOCIAL: A 
POSSE

Algo nada comum na casa parlamentar, a cerimônia de posse 
foi marcada por flores e poesia deixando transparecer o quanto a pre-
sença da mulher era inesperada naquele ambiente e, mais uma vez, 
de forma clara, o grande desafio da mulher na ocupação de espaços 
sociais, a desigualdade de gênero.

Sobre sua chegada ao parlamento, indaguei a Eunice Michiles 
como ela foi recebida pelos seus colegas no dia de sua posse, 
obtivemos o seguinte relato: Para começar, ninguém imaginava 
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uma mulher entrando no Senado. Era um lugar específico pra 
homens e todos assim já senhores, pois o Senado era um lugar 
das coisas sérias, de homens mais velhos. Quando eu cheguei 
ao Senado, eu fiquei muito assustada, porque encontrei aque-
las pessoas que eu considerava ícones da política brasileira, ho-
mens considerados grandes oradores, inteligentes acima do co-
mum e eu tinha uma admiração muito grande por eles. Ali, eu 
era a primeira e única mulher, então eu me sentia tão pequena e 
apavorada, porque realmente foi difícil. Então, a discriminação 
que eu senti, foi uma discriminação contrária, porque eu fui 
recebida com muito carinho, com flores, com poesia, enfim, 
com muita festa, foram muito cavalheiros comigo. Então, isso 
não deixa de ser uma discriminação, porque homem nenhum é 
recebido assim. Era uma discriminação gostosa, mas era. Não 
era para eu estar ali como senadora, era para eu estar ali, di-
gamos, como uma dama, porque era bonito, por ser a única 
mulher e elegante, enfim, não era para competir. (VALE, 2019, 
p. 69)

A histórica posse que ocorreu em 31 de maio de 1979, foi noti-
ciada por todos os jornais analisados, trazendo matérias mais detalha-
das no dia seguinte à posse, 01 de junho de 1979.

Fonte: Agência do Senado, 2019
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Em geral, as reportagens dos jornais do dia 31 de maio de 1979 
se limitaram a uma pequena matéria trazendo a informação de que 
aquele seria o dia da posse da nova senadora. 

A exceção foi do Jornal do Comércio que apresentou uma grande 
reportagem onde havia menção sobre acusações de corrupção impu-
tadas à Eunice quando ainda atuava no magistério, além de que seria 
democrata, que apoiaria a anistia e novos partido. Consigne-se que 
em nenhum outro jornal traz à tona o assunto corrupção ou de que 
seria democrata.

Ademais, o Jornal do Brasil apontou que Eunice teria visitado 
o plenário no dia anterior (30 de maio de 1979) e que “ela chegou a 
experimentar a tribuna e fez pose, como se estivesse discursando para 
atender a pedidos de fotógrafos”. 

Portanto, foi no dia 01 de junho de 1979 que os jornais trouxe-
ram reportagens mais extensas. Assim, as matérias correlatas trazidas 
pelos jornais envolveram os seguintes assuntos: a cerimônia de posse 
que sempre fora simples transformou-se em um acontecimento social 
regado a flores, comentário e observações sobre a roupa e maquiagem 
da senadora, narração específica de seu comportamento, reprodução 
de uma mesma entrevista e a realização de um chá.

Inicialmente, chama a atenção os títulos das matérias que são 
díspares sobre as promessas de Eunice. O jornal O Globo traz que a 
“Senadora promete tratar do problema social”, enquanto que o Jornal 
do Comércio apresentou reportagem intitulada de “Michiles assumirá 
hoje defendendo a anistia e reformas” e O Estado de São Paulo trazendo 
que a “Senadora assume e diz que lutará pelo consumidor”.

Novamente, lembrando que Eunice era a primeira senadora do 
Brasil e atrevendo-se a ocupar um lugar de poder, todos os jornais 
analisados, que hoje servem como memória da história, se dedicaram 
a trazer dados sobre aparência da senadora na posse, transcrevendo 
suas roupas e maquiagem, como por exemplo na matéria do Jornal do 
Comércio: “Ela trajava um “tailleur” de seda preto muito simples, com 
blusa também preta mas decorada com rosa, não ostentava nenhuma 
joia e estava discretamente maquiada” e o jornal Folha de São Paulo 
menciona que Eunice precisava de óculos para ler. O jornal Estado 
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de São Paulo chega a trazer uma grande foto onde o assunto é que a 
nova senadora teria ofuscado a presença do ministro do planejamento 
Mário Henrique Simonsen. 

Nessa mesma lógica de diferenciação, os jornais fazem uma 
descrição das atitudes e da postura de Eunice, o Jornal do Comércio dis-
põe: “Leu calmamente as poucas palavras do juramento regimental e 
desceu a seguir para a bancada da Arena”, enquanto que o jornal O 
Estado de São Paulo traz passagem contando que Eunice:

Chegou ao plenário antes do início da sessão, sozinha, por 
desconhecer as regras do protocolo, mas a secretária-geral 
da Mesa, Sara Abraão, discretamente, levou-a para fora até 
que o presidente Luiz Vianna Filho convidasse o líder Jarbas 
Passarinho, da Arena, e o senador biônico Amaral Peixoto, 
pelo MDB, para acompanharem a nova senadora na sua en-
trada no recinto.

O mesmo jornal segue dizendo que “ela não pretende discursar 
neste semestre, preferindo antes “aprender um pouco” da mecânica 
parlamentar”.

A indicação dessas características leva a prevalência dessa ima-
gem estereotipada da mulher, pois as remetem ao âmbito privado e 
a apresentam como um produto de consumo e não como liderança, 
questionando até mesmo a inteligência de Eunice.

Além disso, quatro dos seis jornais analisados trazem a mes-
ma entrevista, sendo que os questionamentos e os enfoques são os 
mesmos apresentados nas matérias realizadas no dia 12 de maio de 
1979. Ressalta-se que, como comprovação, as duas primeiras pergun-
tas direcionadas a Eunice eram sobre direitos da mulher, feminismo e 
responsabilidade de ser senadora, a saber:



109

História e imprensa

Fonte: Folha de São Paulo, 01 de junho de 1979, p. 4

Em contrapartida, o jornal O Globo refere que Eunice pretende 
tratar de outros problemas além dos que envolvem feminismo, como 
os problemas sociais. 

Por fim, a maioria dos jornais menciona o chá de boas vindas 
oferecido a senadora pelas esposas dos senadores, colegas de Eunice. 
Ocorre que, novamente nesse evento, que, diga-se de passagem, tam-
bém não era comum na posse de um senador homem, percebe-se 
ainda mais o tratamento diferenciado, na medida em que os jornais 
noticiam, novamente, a aparência da senadora.
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Fonte: Jornal do Brasil, 1 de junho de 1979, p. 2

Diante de todas as considerações trazidas, vislumbra-se uma 
difícil caminhada da primeira senadora no reconhecimento de sua 
ação parlamentar livre do preconceito de gênero. Antes mesmo de 
defender qualquer agenda, Eunice precisou defender o próprio espaço 
no poder. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo sobre a maneira como as mulheres tem sido represen-
tadas pelos meios de comunicação oferece subsídio para entender as 
dificuldades da participação da mulher na política. Essa participação 
apresenta vetores de confronto entre as diferentes formas de entrada 
da mulher na esfera pública e como se faz política no país.

A partir das reflexões apresentadas, no poder da mídia se en-
contra o confronto de discursos, ferramenta que pode intervir nas 
dimensões imaginárias dos indivíduos de diferentes classes sociais e 
poderia garantir a propagação de ideias desmistificadoras da presença 
do feminino no âmbito político pela forte penetração de seus discursos 
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e capacidade de criação de memórias como narrativas sociais. 

A mídia tem papel fundamental na disseminação das represen-
tações da realidade sócio-econômica e da imagem das mulhe-
res, e dos políticos, influenciando a formação da opinião públi-
ca em diferentes circunstâncias. (Finamore e Carvalho, 2006, 
p. 359)

Em relação ao perfil das matérias jornalísticas analisadas, per-
cebeu-se a importância da memória jornalística, nada obstante, a exis-
tência de imprecisões no levantamento comparativo e de réplica das 
mesmas informações e temas em diferentes jornais, o que prejudica a 
analise qualitativa das matérias e demonstra a reprodução dos mes-
mos estigmas sociais. 

Por fim, conclui-se que é condição mínima para a construção 
da igualdade a participação equitativa de homens e mulheres nas es-
feras do poder, uma vez que essa incorporação pode desnaturalizar as 
desigualdades incorporadas pelo habitus e gerar mudanças. 
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A CONSTRUÇÃO DO INDIVÍDUO COMUM 
COMO AGENTE IDEOLÓGICO NO CINEMA 
ESTADUNIDENSE DA DÉCADA DE 1980

Carlos Cesar de Lima Veras1

Introdução 

 Em pouco mais de 100 anos, os Estados Unidos se afirma-
ram como um poderoso produtor cultural, exportando para inúme-
ros mercados externos diversas produções nas mais variadas áreas, 
dentre as quais música, esportes, moda e, no caso que nos interessa-
rá nas próximas linhas, cinema. Longe de as relações entre o país e 
seus consumidores resumirem-se a aspectos unicamente econômicos, 
pensar a evolução do cinema ao longo das décadas nos instiga a in-
vestigar as relações de poder que podem ter ocorrido e se essas se li-
mitaram a determinados períodos ou se consolidaram como padrões. 
Para Morettin (2003), ao passo que o produto cinematográfico pode 
se tornar uma importante fonte para o historiador, é preciso que esse 
atente-se ao aporte documental e historiográfico para que o diálogo 
da obra com seu contexto de produção e recepção seja compreendido 
(pp. 39 – 40). 

Em sua essência, o próprio processo de montagem no cinema 
consiste na geração de uma noção comum a partir de dois ou mais 
planos que são organizados com base tanto nas intenções de quem 
produz o filme quanto na convenção dos espectadores que são seu 
alvo, em um processo de transformação de descontinuidade visual 

1  Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História Comparada da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro, sob orientação do Prof. Dr. José D’Assunção 
Barros. Contato: herrcesare@gmail.com. O presente trabalho foi realizado com 
apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil 
(CAPES) – Código de financiamento 001.
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em “continuidade espaço-temporal reconstruída” (XAVIER, 2019, p. 
32). Ao abordarmos a produção estadunidense, e tendo em vista seu 
amplo consumo ao redor do globo, não podemos desviar o olhar dos 
possíveis símbolos que por ela são criados e que por seu público são 
plenamente consumidos. 

Uma das características das grandes produções hollywoodia-
nas que classificamos como blockbusters (e que definiremos poste-
riormente) é a tentativa de estabelecer narrativas que busquem uma 
universalidade de situações e contextos, no intuito de serem palatá-
veis às variadas sociedades que consomem tais produtos culturais. 
Categoricamente, compreendemos que não há isenção na construção 
de representações, mesmo que tidas como universais, já que represen-
tações são baseadas nos interesses dos grupos responsáveis por cons-
truí-las (CHARTIER, 2002, p. 17). Tendo em vista que, para analisar 
um produto cultural é necessário compreendermos “de que modo os 
componentes internos de seus textos codificam relações de poder e 
dominação” (KELLNER, 2001, p. 76), propomos uma breve análise 
sobre as características dos protagonistas de filmes de ação da década 
de 1980 e suas pertinências em relação ao contexto político no qual 
foram concebidos.

Nosso primeiro objetivo será abordar o que foi a Nova 
Hollywood, período no qual os grandes estúdios apadrinharam pro-
jetos de jovens cineastas que, em diálogo com os movimentos de con-
tracultura e elementos de movimentos cinematográficos europeus, in-
troduziram abordagens distintas dos padrões clássicos de Hollywood, 
principalmente no que se refere ao uso da violência e da construção de 
seus protagonistas. Consequentemente, analisaremos a consolidação 
dos blockbusters na década de 1980, traçando suas características mais 
gerais e entendendo o contexto político no qual surgiram. Por fim, 
realizaremos algumas comparações entre o protagonismo em deter-
minados filmes da Nova Hollywood e blockbusters, tomando como ele-
mento central a construção de seus protagonistas e comparando tais 
nuances às particularidades ideológicas de seus contextos, a fim de 
identificar como determinados padrões e discursos foram moldados. 
Para tal, focaremos em discutir os diálogos de dois filmes do período, 
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Amanhecer Violento e Rambo II – A Missão, com seu contexto, marcado 
pelos mandatos de Ronald Reagan e suas implicações ideológicas.

As ambiguidades da Nova Hollywood

 O sucesso de filmes como Bonnie e Clyde – Uma rajada de ba-
las (Bonnie and Clyde, 1967, Arthur Penn) e Sem Destino (Easy Rider, 
1969, Dennis Hooper) marcou o início de um cinema autoral que tan-
to dialogou com os movimentos de vanguarda da Europa quanto com 
o contexto político e social estadunidense do período e a contracul-
tura : a Nova Hollywood, também recorrente na historiografia com 
o termo “Hollywood pós-classica” ou também Hollywood Renaissance 
(KING, 2002, pp. 3-4).

Diretores como Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, John 
Cassavetes, Robert Altman, dentre outros, obtiveram êxito no período 
em filmes que abordavam, direta ou indiretamente, problemas sociais, 
questões de gênero e de raça e questionavam a sociedade estaduniden-
se e seus valores. Uma característica recorrente em tais filmes deve ser 
destacada em nossa abordagem: a preponderância de indivíduos pro-
blemáticos, protagonistas ambíguos e geralmente marginais, que em 
muito se distanciavam dos protagonistas pautados em valores moral-
mente aceitáveis e economicamente bem-sucedidos do período clás-
sico de Hollywood (MASCARELLO, 2006, p. 343). Outros elementos 
recorrentes eram o uso da violência que, com o fim do Hays Code2 em 
1968, tornou-se fortemente presente tanto na Nova Hollywood quan-
to em outros movimentos e correntes, como o Blaxploitation e os sub-
gêneros de filmes de horror, além das temáticas que dialogavam com 
liberdade sexual, drogas e representações simpáticas de criminosos.

2  O Motion Picture Production Code, ou Hays Code, em referência ao seu idealizador 
Will Hays, foi um conjunto de normas aplicadas pela Motion Picture Producers and 
Distributors of  America (posteriormente Motion Picture Association of  America e, 
desde 2019, Motion Picture Association), que vigorou entre 1930 e 1968, mode-
rando e censurando diversos tópicos nos filmes distribuídos por seus associados, 
dentre os quais a nudez e a violência (PRINCE, 2003, p. 22). Mesmo que o código 
tenha sido oficialmente abolido apenas em 1968, sendo substituído pelo rating 
system, já em meados da década de 1950 tornava-se menos abrangente, em muito 
por parte da crise na qual Hollywood começava a entrar, por consequência do fim 
do studio system e da profusão de produções independentes.
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Em Bonnie e Clyde – Uma rajada de balas, esses elementos estão 
presentes de forma significativa. Na biografia do casal de criminosos 
(interpretados por Faye Dunaway e Warren Beatty) que agiu durante 
a Grande Depressão, Arthur Penn constrói um universo que torna 
os protagonistas passíveis de identificação e de torcida por parte do 
público, mesmo que o fatalismo e brevidade do seu estilo de vida ron-
de a narrativa: enquanto roubam bancos e se posicionam em defesa 
dos pobres que são explorados por essas instituições, os protagonis-
tas agem como artistas populares, enviando suas próprias fotografias 
para serem publicadas pelos jornais (PELLS, 2011, p. 305), assim 
construindo suas próprias imagens perante o público. 

Outro filme determinante para o período, Sem Destino era um 
road movie que acompanhava os motociclistas Billy (Dennis Hopper) e 
Wyatt (Peter Fonda) por estradas do sul e sudoeste dos EUA, em uma 
jornada na qual o uso de drogas, a vida comunal e a cultura hippie 
eram abordados em uma perspectiva tão fatalista quanto em Bonnie e 
Clyde, culminando na violenta morte dos motociclistas em uma per-
seguição, mas também identificável, apoiando-se em uma forte trilha 
sonora e fazendo uso de longos planos contemplativos, imergindo não 
somente os protagonistas nos vastos cenários, mas também o público. 
A relevância de Sem Destino também se dá em seus aspectos comer-
ciais: com um orçamento de aproximadamente $ 500 mil e dirigido 
por um estreante, a obra foi um sucesso comercial e, ao ser distribuída 
por um dos grandes estúdios de Hollywood (Columbia Pictures), mar-
cou a entrada dessas produções no mainstream (KING, op. cit., p. 12).

Em crise desde a década anterior, Hollywood aderiu à inventivi-
dade desses jovens diretores, passando a produzir e/ou distribuir suas 
obras de forte cunho autoral. Ao passo que muitos desses filmes, com 
seus usos de violência e representações de rebeldia juvenil, transpa-
reciam o diálogo com os movimentos contrários à Guerra do Vietnã 
e a contracultura, o então presidente da Motion Picture Association of  
America, Jack Valenti, foi convidado a depor na National Comission on 
the Causes and Prevention of  Violence, uma comissão criada pelo gover-
no federal para analisar os atos de violência que se intensificaram du-
rante o fim da década de 1960 e que, ao convocar Valenti, colocava o 
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cinema na mira como um possível agente que exercia alguma influên-
cia em tais atos. Em defesa dessa nova geração de cineastas, Valenti 
afirmara que eles “eram dedicados”, que “buscavam novas formas 
de expressão” e que essa geração que “apresentava novos meios de 
realizar filmes” adentrava em “novas formas de expressão ao não se 
limitarem pelo conformismo” (KENDRICK, 2009, p. 8). A despeito 
de o posicionamento de Valenti ser motivado por questões econômi-
cas antes de qualquer outra razão3, os diretores da Nova Hollywood 
se fizeram presentes em boa parte da década de 1970 nos circuitos 
nacionais e mesmo internacionais, produzindo obras de aclamação 
crítica e de constantes retornos financeiros, ao menos até antes do fim 
da década. 

Antes de prosseguirmos, vale mencionar um desses casos: Taxi 
Driver – Motorista de táxi (Taxi Driver, 1976, Martin Scorsese). Travis 
Bickle (Robert DeNiro) é um problemático sujeito que afirma ser um 
veterano da Guerra do Vietnã e cujos traumas resultam em uma cons-
tante insônia. Como consequência, ele arruma um emprego como 
motorista de táxi nas madrugadas de Nova York, o que alimenta suas 
paranoias e sua aversão aos problemas da cidade e seus habitantes. 
Naufragado no seu isolamento, falha também ao desenvolver um re-
lacionamento amoroso com Betsy (Cybill Shepherd), uma jovem que 
trabalha no comitê eleitoral do senador Palantine (Leonard Harris), 
após levá-la a assistir um filme em uma sala de filmes pornográficos. 
Cada vez mais isolado e obcecado por uma “forte chuva que limpe a 
porcaria das ruas”, Bickle só encontra uma motivação ao conhecer 
Iris (Jodie Foster), uma adolescente de 12 anos de idade prostituída 
pelo cafetão Sport (Harvey Keitel), o que o faz planejar um ato que 
libertará a jovem de tal vida. Evocar, mesmo que brevemente, Taxi 
Driver tem por objetivo traçarmos alguns pontos acerca das diferenças 
entre as formas como os protagonistas deste período e do posterior, 

3  Em artigo publicado no New York Times em 1980, o mesmo Valenti criticou os di-
retores que intentavam seguir produzindo os filmes alinhados à Nova Hollywood, 
em um contexto de mudanças políticas e produtivas para a indústria. No texto, 
Valenti lamenta que “uma parte das pessoas criativas continuasse no mundo da 
revolução” enquanto “o clima político do país está caminhando para a direita”, 
demandando então “atitudes mais conservadoras acerca do sexo e da violência”. 
(KENDRICK, op. cit.., p. 9)
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que analisaremos a seguir, eram construídos.

Os blockbusters e a consolidação do espetáculo

Ao passo que, mesmo brevemente, os filmes da Nova Hollywood 
proporcionaram um caminho a ser trilhado pelos principais estúdios 
na maior parte da década de 1970, no fim da década a fórmula já 
demonstrava desgaste. As mudanças do contexto político estaduni-
dense, aliadas ao aumento dos custos de produção e da inflação resul-
taram em uma queda nas produções e em suas rentabilidades, em um 
processo de diminuição que durou até o começo da década de 1980 
(HOLT, 2001, p. 23). Foi apenas com a consolidação dos blockbusters 
em meados da mesma década que a indústria cinematográfica se es-
tabeleceu da forma atual, fortemente integrada aos conglomerados 
midiáticos que adquiriram os grandes estúdios ao longo das últimas 
décadas.

O termo blockbuster aparece pela primeira vez referido a um fil-
me em uma crítica de Sansão e Dalila (Samson and Delilah, 1950, Cecil 
B. DeMille), datada de 22 de dezembro de 1950, na revista Variety; 
posteriormente, a revista passou a utilizar o termo de forma recorren-
te em referência aos filmes que conseguiam ultrapassar a arrecadação 
doméstica de $ 1 milhão (HALL, 2014, p. 148), popularizando-o ao 
longo dos anos seguintes, sempre referido a grandes produções.

Em sua concepção atual, podemos definir um blockbuster como 
um filme destinado a gerar grande impacto no mercado, ao passo 
que se tornem possíveis não somente continuações cinematográficas, 
como também a criação de diversos produtos licenciados em varia-
dos formatos e mídias, desde álbuns musicais e jogos eletrônicos a 
brinquedos e séries televisivas. Essa correlação de fatores fortaleceu 
os conglomerados, resultando inclusive em uma nova etapa de fusões 
e aquisições em 1985, a fim de ampliarem ainda mais suas presenças 
nas mais variadas áreas da indústria midiática (MASCARELLO, op. 
cit., p. 348). A exibição tradicional do filme, ou seja, nas salas de ci-
nema, deixou de ser o pilar para os estúdios no mercado interno, ao 
passo que outros formatos, como o videotape e as transmissões dos 
filmes em canais de televisão por serviços a cabo, tornaram-se meios 
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até mesmo mais rentáveis, diante das mudanças de consumo de mídia 
durante a década (PRINCE, 2000, p. 3): como exemplo dos novos 
parâmetros, o ano de 1986 terminou com um total de $ 2 bilhões de 
vendas de fitas de vídeo contra $1,6 bilhão de bilheteria acumulada 
nas salas de cinema estadunidense (HOLT, op. cit., p. 23). 

Um outro elemento se destacava: o mercado externo. Em um 
contexto de aceleração da globalização, os circuitos estrangeiros tor-
navam-se mais importantes para a produção cinematográfica esta-
dunidense, ao passo que até mais da metade da renda de um filme 
poderia ser proveniente desses mercados. Os blockbusters então se ca-
racterizaram por também assumirem uma linguagem mais universal, 
em oposição aos temas mais presos a contextos internos específicos 
que eram costumeiros na Nova Hollywood, e o gênero de ação se 
consolidou como um de seus pilares, ao passo que suas narrativas 
simplificadas “transitam facilmente através de barreiras linguísticas e 
culturais” (KENDRICK, op. cit., p. 80).

As produções mais significativas para o início dos blockbusters 
modernos foram Tubarão (Jaws, 1975, Steven Spielberg) e Guerra nas 
Estrelas (Star Wars, 1977, George Lucas), estabelecendo os elementos 
narrativos e produtivos que caracterizaram tais produções, dentre os 
quais o marketing massivo e o apelo visual e sonoro em favor do en-
tretenimento, que inclusive servia de demonstração de novas tecnolo-
gias, como o aprimoramento dos efeitos especiais e a geração de ima-
gens computadorizadas (ELSAESSER; BUCKLAND, 2002, p. 62)

Se em parte os blockbusters tornaram-se um padrão produtivo 
ao longo da década de 1980, isso também se deu como resultado dos 
incentivos proporcionados pela administração do presidente Ronald 
Reagan (1981 – 1989) aos conglomerados. Reagan, um ator aposen-
tado cujas atividades se centraram principalmente entre as décadas 
de 1940 e 1950, defendia o neoliberalismo contra um capitalismo as-
sistencialista promotor de bem-estar social e mantinha um discurso 
contrário ao aspecto interventor do Estado (HOBSBAWN, 2009, p. 
245). Sua política fiscal favoreceu amplamente os conglomerados, ao 
desonerá-los de impostos e taxações em fusões com outros grupos 
de investimento (DICKENSON, 2005, p. 10). Com o relaxamento 
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das limitações que vigoravam desde 1948 com o Paramount Case4, gra-
ças às revisões dos decretos antitruste por parte do Departamento de 
Justiça dos EUA em 1985, os conglomerados experimentaram um 
crescimento sem impedimentos, fazendo com que os estúdios se or-
ganizassem de forma semelhante às características de oligopólio ver-
ticalizado da época do studio system, inclusive passando a controlar 
3.500 das 22.000 salas de cinema do país no período (HOLT, op. cit, 
pp. 25 – 26).

A consolidação dos conglomerados refletiu no aumento da 
quantidade de produções ao longo da década. Como veremos, al-
gumas dessas produções reproduziram premissas do discurso oficial 
reaganista e resultaram em transformações significativas em determi-
nados modelos narrativos, como é o caso dos filmes de ação.

O indivíduo ideológico em Rambo e Amanhecer Violento

O modelo de produção fundamentado nos blockbusters se conso-
lidou durante os anos Reagan, marcados por um contexto de exacer-
bado nacionalismo e acirramento da política externa, resultando no 
retorno das tensões entre EUA e URSS e do fortalecimento de uma 
postura intervencionista no cenário internacional em geral (PURDY, 
2007, p. 226). Tanto como reflexo do contexto e como elementos de 
auxílio na construção do discurso oficial, o cinema estadunidense 
promoveu diversas narrativas em pleno diálogo com o reaganismo, 
principalmente nos filmes de ação, com seus personagens pautados na 
legitimação da violência como recurso regenerador e da necessidade 

4  O Paramount Case foi uma ação julgada na Suprema Corte dos EUA em 1948, 
que tinha como alvo a Paramount Pictures, mas estendeu proibições às práticas 
generalizadas por parte dos grandes estúdios que configuravam truste, dentre as quais 
o domínio verticalizado que formava o studio system (controle de etapas de produ-
ção, distribuição e exibição). Cf. GIL, 2010 e KENNEY; KLEIN, 2000. Uma das 
principais proibições era a de os estúdios de cinema serem donos de salas de exibi-
ção. Em parte, o Paramount Case foi um dos elementos causadores da crise sofrida 
pelos grandes estúdios de Hollywood nas décadas seguintes, ao mesmo tempo em 
que a produção se tornou mais diversificada, devido aos espaços deixados pelo 
fim dos mecanismos do studio system. Contudo, outros elementos de ordem social, 
como o surgimento de novos públicos e mudanças demográficas também contri-
buíram para a crise. Cf. KING, op. cit., pp. 22 -25.



122

Leandro Mayer | Pâmela Pongan | Taciane Neres Moro (Organizadores)

de vencer como fim a ser justificado, em oposição aos personagens 
fracassados na Nova Hollywood (KENDRICK, op. cit., pp. 95 – 99).

Tais arquétipos não eram necessariamente inéditos: em muitos 
aspectos, os filmes de ação da década de 1980 guardavam profun-
das semelhanças com os filmes de vigilante, subgênero que obteve 
grande êxito da década anterior5, tendo como destaques filmes como 
Perseguidor Implacável (Dirty Harry, 1971, Don Siegel) e Desejo de Matar 
(Death Wish, 1974, Michael Winner). O elemento central do subgêne-
ro era a vingança arquitetada por um amargurado protagonista mas-
culino (na maior parte dos casos) contra grupos criminosos responsá-
veis por causar-lhe algum dano (geralmente a violência contra alguma 
mulher ligada a esses protagonistas).

É interessante apontarmos que algumas semelhanças poderiam 
ser traçadas ao compararmos protagonistas da Nova Hollywood e os 
protagonistas vigilantes: de certa forma, ambos estavam envolvidos 
em narrativas que tinham por origem problemas resultantes das crises 
sociais, assim como a violência tornava-se um elemento recorrente, 
quando não central. Se por um lado uma análise rápida pudesse, er-
roneamente, equiparar os atos de Travis Bickle e Paul Kersey, prota-
gonista de Desejo de Matar, a partir do momento em que ambos pla-
nejam uma investida armada contra indivíduos classificam como um 
problema, por outro lado a forma como os protagonistas são retrata-
dos em seus espaços são completamente distintas. Bickle não é uma 
solução para os problemas da Nova York que ocupa, ele é parte das 
contradições de um espaço urbano decadente e alienador (GLASS, 
2017, p. 216); um sujeito psicótico com tendências racistas6 e misó-
ginas que personifica problemas sociais ao passo que, como veterano 
de guerra, seus traumas não deixam de representar uma ameaça após 

5  As origens do subgênero, entretanto, remontam à década de 1930, com filmes que 
abordavam policiais ultrapassando os limites legais de suas funções para combater 
criminosos urbanos. Cf. MARUSKA, 2010, p. 48. 

6  Em entrevista ao portal The Guardian, o roteirista Paul Schrader afirmou que no 
roteiro original Bickle promoveria um massacre racista em seu rompante contra os 
aliciadores de Iris, mas que por sugestão dos produtores esses elementos foram alte-
rados para evitar a incitação à violência. Disponível em https://www.theguardian.
com/film/2006/jul/06/features.geoffreymacnab. Acesso em 01/05/2021.
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seu retorno do Vietnã7, inclusive quase culminando em um atentado 
durante um comício político contra o senador Palantine. 

Já Paul Kersey é concebido como uma vítima dos problemas 
que afetam sua sociedade e acabam por causar a destruição de sua 
família; sua dor funciona como uma via de encontro à resposta para 
a “correção” que os filmes de vigilante preconizavam, que era ultra-
passar os limites da lei para empreender uma caçada aos grupos res-
ponsáveis pelo iminente perigo urbano, quase sempre formados por 
minorias sociais e pessoas pobres (HAAS, CHRISTENSEN; HAAS, 
2015, p. 171). Kersey é um personagem sem maiores profundidades 
narrativas, cuja mudança se dá unicamente para que ele personifique 
uma visão conservadora da realidade social:

The frustration with which Paul seethes, the violence he lets 
loose, and the Western code of  vigilante action he invokes and 
embodies all constitute a new Paul Kersey, one built on the 
ruins of  his previous liberalism. Early in the film, Paul acee-
des to his colleagues’ charges that he is a “bleeding-heart” by 
telling them that sure, his heart “bleeds a little for the under-
privileged”. Of  course, this changes in the wake of  the attacks 
on his Family and the police department’s ineffectiveness.8 
(LICHTENFELD, 2007, p. 34)

7  High (2015) aponta que Taxi Driver é um de três filmes (sendo os outros Motor 
Psycho e The Visitors) que abordaram o trauma de veteranos da Guerra do Vietnã 
em perspectivas nas quais estes traumas eram caracterizados pela continuidade 
em terra natal dos atos de violência que estes soldados cometiam nos campos de 
batalha. O autor ainda indica que a brevidade deste tipo de abordagem foi conse-
quência do revisionismo conservador da guerra em filmes posteriores nos quais, 
salvo algumas exceções, os veteranos passaram a ser heroicizados ao retornarem à 
terra natal; mesmo que fossem retratados como assassinos no campo de batalha, 
como em Nascido para matar (Full Metal Jacket, 1987, Stanley Kubrick), o processo 
de retorno conferia uma “purificação” na qual os traumas afetassem apenas os 
indivíduos, sem conferir risco à sociedade natal. Cf. HIGH, 2015, pp. 377 – 379. 

8  “A frustração que agita Paul, a violência que ele libera e o código oriundo do 
Western da ação do vigilante que ele invoca e personifica constituem um novo 
Paul Kersey, construído sobre as ruínas de seu liberalismo anterior.  No início do 
filme, Paul aceita as acusações de seus colegas de que ele é um “coração mole”, 
dizendo-lhes que, claro, seu coração é “um pouco mole pelos desprivilegiados”. 
Claro, isso muda em decorrência dos ataques à sua família e da ineficácia do 
departamento de polícia”. (Tradução nossa. Tomamos a liberdade de ajustar à ex-
pressão “bleeding heart”, que se refere a alguém muito simpático às necessidades 
dos outros, para “coração mole” devido à proximidade desta em nossa língua ao 
sentido original.)
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Pensar nos filmes de vigilante ao abordarmos alguns dos filmes 
de ação da década de 1980 leva à compreensão de que seus pilares, 
fortemente marcados por uma oposição entre “bem” e “mal” (este 
geralmente definido por parâmetros xenofóbicos e racistas), são bas-
tante próximos, com a diferença de que os filmes de ação da década 
de 1980 ampliam para um contexto internacional a legitimação da 
violência que era restrita aos centros urbanos estadunidenses nas nar-
rativas dos vigilantes. Dentre dezenas de filmes que poderíamos ter se-
lecionado para este trabalho, foram escolhidos para uma breve análise 
Amanhecer Violento (Red Dawn, 1984, John Milius) e Rambo II (Rambo 
First Blood - Part II, 1985, George P. Cosmatos).

Amanhecer Violento originalmente seria chamado Ten Soldiers; o 
roteiro escrito por Kevin Reynolds em 1979 ambientaria a narrati-
va no Novo México, focando em um grupo de estudantes que se vê 
obrigado a se refugiar nas montanhas e a adotar táticas de guerrilha 
após a invasão de sua cidade por tropas soviéticas. Ao empunharem 
armas, contudo, os invasores deixariam de ser o único problema do 
grupo, já que o acesso ao poder bélico acabaria estimulando o exercí-
cio do poder dos jovens tidos como mais fortes sobre os mais fracos 
no grupo, resultando na construção dos próprios “monstros” dentro 
daquele grupo:

The story had a dark, antiwar edge that did not celebrate the 
students heroism so much as it questioned the slippery mo-
ral slope on which they stood. The story centered on how the 
strongest members of  the group take control and assert their 
autority, and one of  its overriding thematic threads is how po-
wer can be abused. (KENDRICK, op. cit., p. 86)

É de se compreender então que a premissa original do filme 
ainda estaria um tanto alinhada com perspectivas narrativas de fil-
mes da Nova Hollywood, diante de sua proposta crítica ao belicis-
mo e da profundidade das relações dos personagens, em um contexto 
criativo poucos anos posterior à derrota e consequente retirada das 
tropas estadunidenses do Vietnã. Contudo, a proposta original foi 
profundamente modificada nos anos seguintes, sendo retomada com 
novas contribuições narrativas de John Milius, que também se tornou 
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diretor do filme, e Alexander Haig, general do Exército dos EUA que 
exercera o cargo de Secretário de Estado durante o início do primeiro 
mandato de Reagan e posteriormente tornou-se membro do conselho 
administrativo da MGM por, “apesar de não ser um especialista em 
filmes, apreciar seus valores propagandísticos” (SHAW, 2007, pp. 270 
– 271).

No que se tornou de fato Amanhecer Violento, um grupo de ado-
lescentes, liderados pelos irmãos Jed (Patrick Swayze) e Matt (Charlie 
Sheen), passa a ser a única esperança da cidade de Calumet, no 
Colorado, ao se refugiarem nas montanhas após a invasão da cidade 
por tropas soviética que, acompanhadas por grupos armados cubanos 
e nicaraguenses (refletindo o discurso da política externa de Reagan 
em relação à América Central), executam parte dos adultos, enquanto 
submetem a outra parte a campos de reeducação instalados na cidade. 
A complexidade das relações entre os jovens que era prevista na ideia 
original foi completamente descartada, ao passo que no filme os pro-
tagonistas tornam-se mal desenvolvidos e empenhados unicamente 
em se sacrificarem em um combate de proporções insólitas.

Enquanto Amanhecer Violento tivera suas mudanças narrativas 
implementadas durante o contexto de produção, Rambo II: A Missão 
mudou a concepção de seu personagem em relação ao primeiro filme, 
Rambo: Programado para matar (First Blood, 1982, Ted Kotcheff), no 
qual o protagonista interpretado por Sylvester Stallone era perseguido 
pelas autoridades de uma pequena cidade estadunidense ao tentar en-
contrar um companheiro do Exército da época do Vietnã, descobrindo 
então que este morrera de câncer devido à exposição aos desfolhantes 
aplicados pelos EUA em território vietnamita. Com profundas dife-
renças em relação ao livro no qual foi baseado (First Blood, publicado 
por David Morrell em 1972)9,  o filme obteve êxito suficiente para que 
a sequência viesse em 1985, alterando a personalidade problemática 
do protagonista para a de um herói aparentemente invencível ao, a 
pedido do seu antigo superior, o coronel Trautman (Richard Creena), 

9  Além do Rambo no livro ser responsável por inúmeras mortes durante a persegui-
ção no condado e seu refúgio nas montanhas, no desfecho da obra o protagonista 
era morto pelo coronel Trautman; já o filme traz uma representação menos agres-
siva de Rambo e altera o final, fazendo com que o personagem apenas seja preso. 
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partir em uma missão no território vietnamita em busca de comprovar 
a existência de estadunidenses que continuavam mantidos como pri-
sioneiros de guerra. Ao passo que os planos iniciais não saem como 
planejado, Rambo adota táticas de guerrilha e parcos recursos para 
eliminar dezenas de inimigos vietnamitas e soviéticos, além de intimi-
dar Roger Murdock (Charles Napier), um corrupto burocrata a servi-
ço da CIA que estava no território sabotando as provas da existência 
dos prisioneiros de guerra.

A abordagem de “retorno ao Vietnã” de Rambo II também foi 
objeto central em outras produções da década de 1980, como De Volta 
para o Inferno (Uncommon Valor, 1983, Ted Kotcheff) e Braddock – O 
Super Comando (Missing in Action, 1984, Joseph Zito), fazendo com 
que esses filmes fossem parte de um amplo processo revisionista sobre 
a Guerra do Vietnã, cujas origens remontavam à década de 1970 e to-
mou força durante os anos de Reagan na presidência. Beattie (1998) e 
Hixson (2008) classificam esse processo de ressignificação como viet-
namesia, que teria como elemento central a reinterpretação da derro-
ta, isentando as forças armadas e culpando agentes sociais que não 
estiveram no campo de batalha, como a imprensa, a classe política e 
os acadêmicos.

Em discurso proferido em 1985, Reagan afirmou que a respon-
sabilidade pela ocupação do território do Vietnã do Sul pelos comu-
nistas seria culpa da resistência do Congresso dos EUA em fornecer 
auxílio para as forças anticomunistas, declarando que: “(...) the truth 
of  the matter is that we did have victory. We continue to talk about 
losing that war. We didn’t lose that war. We won virtually every enga-
gement”10 (FOSTER, 1990, p. 31). O revisionismo da guerra era um 
elemento notório para o discurso reaganista desde sua campanha pre-
sidencial, que explorou as crises internacionais da gestão de seu an-
tecessor Jimmy Carter (1977 – 1981), como a invasão do Afeganistão 
por tropas soviéticas e o sequestro de funcionários da embaixada dos 
EUA por Irã por mais de um ano, apelando ao “orgulho nacional 

10  “(...) A verdade é que nós obtivemos vitória. Continuamos falando sobre perder 
essa guerra. Não perdemos a guerra. Vencemos praticamente todos os compro-
missos” (tradução nossa).
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ferido” dos estadunidenses e defendendo a necessidade de os EUA 
demonstrarem seu poderio ao mundo e, principalmente, aos soviéti-
cos (FARIA; MIRANDA, 2019, p. 50). Ademais, a consolidação da 
carreira política de Reagan fundamentou-se não somente na defesa 
da Guerra do Vietnã, como também na crítica às mudanças políticas 
e sociais da década de 1960, questionando os movimentos pelos di-
reitos civis e a liberação feminina (TROY, 2019, p. 16). Esse conjunto 
de elementos e agentes sociais era reunido então pelo discurso conser-
vador e responsabilizado como causador não somente da derrota na 
guerra, como também pela perda de relevância internacional do país:

The “stab-in-the-back” legends holds that certain domes-
tic groups were responsible for defeat of  the U.S. military in 
Vietnam. In effect, the myth maintains that selected home front 
groups betrayed America and turned the country into a “piti-
ful, helpless giant”. (...) According to the legend, a number of  
culprits were to blame for this lamentable state of  affairs. In the 
same way that many germans after the First World War bla-
med their country’s loss of  the war on the civilians who signed 
the Treaty of  Versailles, many Americans in the wake of  the 
Vietnam War blamed Vietnam-era civilian leaders for military 
defeat. The position is reflected in the results of  a poll conduc-
ted by the New York Times in 1985 that revealed support for 
the notion that “military leaders should be able to fight wars 
without civilian leaders tying their hands”11. (BEATTIE, op. 
cit., 21)

 Kellner (op. cit.) resume que parte dos filmes de ação da déca-
da de 1980 dialogavam diretamente com a paranoia conservadora de 
iminente ameaça, proveniente tanto daqueles que eram considerados 

11  “A lenda da ‘punhalada nas costas’ afirma que certos grupos domésticos foram 
responsáveis pela derrota dos militares dos EUA no Vietnã. Com efeito, o mito 
sustenta que grupos selecionados da frente interna traíram os Estados Unidos 
e transformaram o país em um ‘gigante lamentável e indefeso’. (...) De acordo 
com a lenda, vários culpados foram responsáveis por este lamentável estado de 
coisas. Da mesma forma que muitos alemães, após a Primeira Guerra Mundial, 
culparam os civis que assinaram o Tratado de Versalhes pela derrota de seu país, 
muitos estadunidenses, após a Guerra do Vietnã, culparam os líderes civis da era 
do Vietnã pela derrota militar. A posição se reflete nos resultados de uma pesquisa 
conduzida pelo New York Times em 1985, que revelou o apoio à noção de que ‘os 
líderes militares deveriam ser capazes de travar guerra sem que os líderes civis 
amarrassem suas mãos’”. (tradução nossa)
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como adversários externos, quanto dos que eram os adversários 
internos:

(...) Os filmes do tipo Rambo e outros de Stallone-Norris, que 
representam o herói burro, podem ser lidos como expressões da 
paranoia branca masculina, em que os homens são vítimas de 
inimigos externos de outras raças, do governo e da sociedade 
em geral. Os filmes de retorno ao Vietnã também exibem uma 
tentativa de remasculinização, em que se louva o comporta-
mento exacerbadamente masculinista, como reação aos ata-
ques do feminismo e outros ao poder masculino. (KELLNER, 
op. cit., p. 88)

 Contudo, o autor salienta que tais narrativas não se limitavam 
apenas às referências pontuais e espaciais do contexto estaduniden-
se. Ao passo que o blockbuster busca atingir uma linguagem univer-
sal, seus signos são absorvidos pelos mercados que consomem tais 
produtos:

O ressentimento neurótico de Rambo não é tanto culpa sua 
quanto daqueles que dirigem o sistema social de tal maneira 
que este nega à sua classe acesso às instituições que possibi-
litam pensamento bem articulado e saúde mental. Negada a 
obtenção de auto-estima por meio do trabalho criativo, esses 
jovens procuram obter valor por meio de sucedâneos metafóri-
cos como o esporte (Rocky) e a guerra (Rambo). É sintomático 
que Stallone represente Rocky e Rambo durante um período 
em que a recessão econômica estava empurrando os Rockys 
de todo o mundo para as forças armadas, onde se tornariam 
Rambos em prol da política de intervenção externa de Reagan. 
(Ibidem, p. 90)

 Rambo II e Amanhecer Violento tornaram-se então produtos que 
absorveram diversas características do discurso reaganista, principal-
mente em relação ao individualismo e ao maniqueísmo que funda-
menta o apelo bélico, além de seu caráter interventor. As implicações 
desses contatos vão de encontro ao caráter universal que os blockbusters 
buscaram encontrar em seu período de consolidação: quais elementos 
se mantiveram restritos ao contexto reaganista e quais se consolida-
ram como padrões criativos desse gênero fílmico (ou mesmo podem 
ter se incorporado a outros gêneros)? Mensurar os impactos ideoló-
gicos de estereótipos em produções cinematográficas de amplo apelo 



129

História e imprensa

mundial é um meio relevante de compreendermos as relações de po-
der que podem ser estabelecidas pelo cinema e, ao analisarmos o con-
ceito de soft power elaborado por Nye Jr. (2005), tal reflexão torna-se 
ainda mais pertinente, ao passo que a habilidade de um Estado atrair 
indiretamente outros Estados e corpos políticos utilizando seus recur-
sos culturais e ideológicos (pp. 10 – 12) também envolve o cinema. 

Considerações finais

Um estudo realizado pelo Departamento de Ciência da 
Computação da Universidade do Sul da Califórnia (RAMAKRISHNA 
et al., 2017), que teve por objetivo verificar a recorrência de padrões na 
concepção de personagens em filmes, a partir de recortes de gênero 
e raça, indicou que, em uma análise automatizada de 945 roteiros 
de diversas décadas, personagens masculinos geralmente consistiam 
em aproximadamente duas vezes mais do que o total de personagens 
femininas, que por sua vez apresentaram médias etárias menores em 
comparação aos masculinos. Nos recortes relativos às origens étnicas, 
personagens de origem latina no geral apresentaram uma prevalên-
cia menor no que se refere à importância de seus personagens para a 
centralidade dos roteiros, mas apresentaram uma prevalência maior 
nos indicativos de representações sexualizadas. Por fim, personagens 
afro-americanos apareceram em nível acentuado em diálogos que en-
volviam o uso de palavras de baixo calão.

As formas como os estereótipos são abordados e consolidados 
na e pela produção fílmica estadunidense tornariam possíveis diversos 
estudos, assim como a discussão que realizamos até aqui é apenas 
uma pequena parte de uma abordagem mais ampla acerca das im-
plicações desses elementos. O objetivo de analisarmos a construção 
da narrativa dos protagonistas de determinados filmes de dois perío-
dos distintos foi entender como o processo de consolidação de alguns 
estereótipos foi coordenado, para que não somente suas implicações 
nos referidos períodos pudessem ser verificadas, como também para 
identificar suas continuidades além dos recortes selecionados. Os fa-
tos de, na década passada, Amanhecer Violento ter recebido uma refil-
magem (Red Dawn, 2012, Dan Bradley) e o personagem Rambo ter 
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protagonizado mais uma sequência de sua saga (Rambo: Last Blood, 
2019, Adrian Grunberg) parecem indicar não somente a consolidação 
de alguns dos elementos abordados como recorrentes em seus gêne-
ros, como também a continuidade de determinados usos do cinema.
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O LOBBY DO BATOM NA IMPRENSA: 
UMA ANÁLISE DE REPERCUSSÃO NA 

REVISTA VEJA
Marina Broch1

Considerações iniciais

A desigualdade de gênero no Brasil faz necessário que se exerça 
um pensamento crítico acerca da ocupação dos espaços políticos e 
de exercício de poder. O enfrentamento histórico é de fundamental 
importância pois é um meio capaz de fazer compreender as razões 
da existência deste problema, pois a partir da análise do presente em 
relação ao passado o registro da história revela fatos e acontecimentos 
que influenciaram e dão sentido ao estado do tempo presente. A par-
tir da análise histórica da condição feminina na sociedade é possível 
enfrentar a atual situação em que as mulheres se encontram, conside-
rando que ainda buscam pela igualdade, alcançada em tese, pois nos 
meios legais existem previsões que não são totalmente visualizadas 
no cotidiano.

A conquista de direitos pelas mulheres foi e continua sendo 
um processo lento e progressivo, se caracterizando como um pro-
blema antigo que perdura. Nesse sentido, a Assembleia Nacional 
Constituinte de 1988, que foi fundada em 1º de fevereiro de 1987 para 
a elaboração da Constituição Federal e encerrada em 22 de setembro 
de 1988 com a votação e aprovação do seu texto final (LIMA, 2013, 
p. 30) é de relevante valor para compreender aspectos referentes ao 
modo como ocorre este processo de conquista de ambientes de poder 

1  Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Passo Fundo. 
Mestranda em História pela Universidade de Passo Fundo. Bolsista CAPES. 
E-mail: marinabroch@hotmail.com
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pelas mulheres. 
A tardia ocupação de ambientes de poder por mulheres no 

Brasil torna especialmente importante observar os reflexos de uma 
sociedade cujo pensamento predominante é envolto de uma lógica 
patriarcal em que o sujeito tido como paradigma é aquele caracteriza-
do pela figura masculina. Assim cabe destacar as palavras de Simone 
de Beauvoir:

Mas os homens não poderiam gozar plenamente esse privilé-
gio, se não o houvessem considerado alicerçado no absoluto e 
na eternidade: de sua supremacia procuraram fazer um direito. 
“Os que fizeram e compilaram as leis, por serem homens, favo-
receram seu próprio sexo, e os jurisconsultos transformaram as 
leis em princípios”, diz ainda Poulain de Ia Barre. Legisladores, 
sacerdotes, filósofos, escritores e sábios empenharam-se em de-
monstrar que a condição subordinada da mulher era desejada 
no céu e proveitosa à terra. (BEAUVOUIR, 1970, p. 16)

 Considerando o fato de que os homens protagonizavam a his-
tória, assim como aquela escrita dentro de ambientes de poder, aca-
bavam por ditar também a história externa vivida pelos indivíduos 
integrantes da sociedade aos quais leis eram dirigidas. A ocupações 
destes ambientes pelas mulheres na produção das leis que ditam re-
gras para os seus corpos, para suas vidas, é um avanço de extremo 
valor simbólico e fático em busca de uma sociedade menos desigual e 
com efetiva participação política dos sujeitos. 

A atuação feminina na Assembleia Constituinte de 1988 tem 
uma carga representativa muito grande para a conquista e efetivação 
de direitos das mulheres e de outros grupos sociais que não dispu-
nham de uma representação e consequente defesa de seus direitos 
no meio político. Nesse sentido, através da metodologia caracteri-
zada pela pesquisa bibliográfica e o método de análise de imprensa 
de Laurence Bardin, o presente estudo se propõe a refletir acerca de 
como a imprensa retratou este evento e se houve consequências re-
sultantes da desigualdade entre os gêneros na repercussão da atuação 
política feminina na imprensa sendo que o periódico caracterizado 
pela revista Veja foi o escolhido, diante das edições de 05/10/1988 a 
26/10/1988.
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A escrita da história e o ocultamento da figura feminina

O historiador tem a capacidade de compreender a constante 
mudança que o tempo implica nas coisas e no mundo com os regis-
tros produzidos acerca dos fatos e a possibilidade de confrontar todos 
estes elementos, e deste modo, fazer a história. Conforme Michel de 
Certeau, o trabalho do historiador consiste em encontrar vestígios de 
realidades históricas nos signos dispersos da superfície de uma atuali-
dade (CERTEAU, 1982, p. 57).

Em se falando de história, e mais especificamente no modo 
como ela é produzida, é necessário que se tracem algumas conside-
rações acerca da escrita. Peter Burke (1992, p. 67) diz que “para os 
historiadores a grande questão a ser respondida é certamente a dos 
múltiplos efeitos da escrita sobre a cultura e a sociedade em diferentes 
partes do mundo”. 

Conforme Burke (2008, p. 61), “analisar a comunicação na his-
tória da humanidade é um grande desafio. As origens da linguagem 
remontam há pelo menos cinquenta mil anos, possivelmente a cinco 
ou seis milhões de anos.”. 

As origens e o desenvolvimento da escrita se estendem por lon-
gos períodos, e nesse sentido, ainda conforme Burke:

Os primeiros sistemas de escrita – neste sentido mais preciso 
– desenvolveram-se no Oriente Médio antes de 3.000 a.C, e in-
cluem o cuneiforme babilônico como os hieróglifos egípcios. 
Foram seguidos pelos ideogramas chineses, em uso antes de 
1.000 a.C. e pelos pictogramas maias, datados, aproximada-
mente, de 500 a.C. (BURKE 1992, p. 66)

Ademais, com o desenvolvimento da escrita e a posterior al-
fabetização, o conhecimento teórico relacionado a vários setores da 
vida passaram por transformações, e o campo da religião e da política 
passou por uma difusão mais intensa:

No campo da política, as consequências da alfabetização fo-
ram pelo menos igualmente profundas. O famoso contraste tra-
çado pelo sociólogo alemão Max Weber (2003) entre as formas 
tradicional “patrimonial” ou pessoal de governo, de um lado, 
e aquelas modernas “burocráticas” ou impessoais, do outro, 
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dependia da emissão de ordens escritas e da conservação de 
registros escritos. (BURKE, 1992, p. 67)

 A história então se dedicou por muito tempo de maneira ex-
pressiva a registrar os fatos decorrentes de acontecimentos políticos 
essencialmente ligados ao Estado, detentor de poder.  Quanto a isso, 
René Rémond (1996, p. 444) coloca que “só é política a relação com 
o poder na sociedade global: aquela que constitui a totalidade dos 
indivíduos que habitam um espaço delimitado por fronteiras que 
chamamos precisamente de políticas”, ou seja, a política e o poder 
caminham juntos.

Além disso, de acordo com Burke (1992, p.8), o território ca-
racterizado pela história política paulatinamente foi se expandindo, e 
passou a abarcar questões relacionadas a luta pelo poder em outros lo-
cais, tais como as fábricas, as escolas ou até mesmo as famílias. Neste 
sentido, o autor também destaca que:

Por muito tempo, a produção da história, diante do paradigma 
tradicional, dizia respeito essencialmente à política, estando es-
sencialmente relacionada ao Estado e se mostrando de maneira 
muito mais valorizada do que outros tipos de história. Dessa 
forma, “embora outros tipos de história – a história da arte, 
por exemplo, ou a história da ciência – não fossem totalmen-
te excluídos pelo paradigma tradicional, eram marginalizados 
no sentido de serem considerados periféricos aos interesses dos 
“verdadeiros” historiadores. (BURKE, 1992, p. 11)

Essa mudança de paradigmas fez com que ocorresse uma 
certa descentralização da narrativa histórica que outrora era restrita, 
tanto em relação aos escritores quanto ao conteúdo da escrita, o que 
implicou a construção de novas e diferentes perspectivas a respeito 
dos fatos e acontecimentos observados.

A história, cujo objeto precípuo é observar as mudanças que 
afetam a sociedade, e que tem por missão propor explicações 
para elas, não escapa ela própria à mudança. Existe portanto 
uma história da história que carrega o rastro das transforma-
ções da sociedade e reflete as grandes oscilações do movimento 
das idéias. (RÉMOND, 2003, p. 13)

A história acompanha as mudanças do mundo, não apenas 
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compreendendo as questões que surgem, como também refletindo 
estas mudanças do mundo no seu próprio curso. Esta alteração de 
perspectivas ocasionou também a releitura do modo como a história 
descreve tal movimento da escrita, surgindo assim o termo a “história 
vista de baixo”. A partir da abertura dos campos de estudo da histó-
ria, foi possibilitada a inclusão de temas que antes eram deixados à 
margem, não tinham destaque, tampouco eram considerados relevan-
tes. Este novo espaço, por sua vez, passou então a incluir uma maior 
análise e consideração a outros temas que antes estavam distantes do 
foco da história, e dentre eles, houve a inclusão da preocupação rela-
tiva as questões de gênero.

A respeito da desigualdade de gênero referente a situação polí-
tica das mulheres, cabe dizer que, conforme as palavras de Joan Scott:

Enquanto o termo “história das mulheres” revela a sua posição 
política ao afirmar (contrariamente às práticas habituais), que 
as mulheres são sujeitos históricos legítimos, o “gênero” inclui 
as mulheres sem as nomear, e parece assim não se constituir 
em uma ameaça crítica. Este uso do “gênero” é um aspecto 
que a gente poderia chamar de procura de uma legitimidade 
acadêmica pelos estudos feministas nos anos 1980. (SCOTT, 
1989, p. 6)

Assim sendo, é a nova história que se desdobra com novas inter-
faces significando uma reação contra a história dita tradicional.  Essa 
nova história, diferentemente daquela produzida pelos historiadores 
tradicionais, se preocupa com a análise estrutural, além da narrativa 
de acontecimentos (BURKE, 1992, p. 12). Ocorre então uma nova 
maneira de se fazer história com novos parâmetros e olhares, e a res-
peito disso, Tânia Regina de Luca escreve que:

A face mais evidente do processo de alargamento do campo de 
preocupação dos historiadores foi a renovação temática, ime-
diatamente perceptível pelo título das pesquisas, que incluíam 
o inconsciente, o mito, as mentalidades, as práticas culinárias, 
o corpo, as festas, os filmes, os jovens e as crianças, as mu-
lheres, aspectos do cotidiano, enfim uma miríade de questões 
antes ausentes do território da História. (LUCA, 2005, p. 113)

Para tratar sobre a história, a escrita, e a escrita da história, é 
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importante confrontar as particularidades deste processo. É preciso 
considerar quem eram as pessoas que detinham o poder da escrita, 
o poder de narrar e também de construir uma história, porque isso 
influencia no modo como é realizada a escrita, a pretensão ao escre-
ver e por consequência, o seu conteúdo. Aos poucos, temas além da 
política e aqueles centralizados numa consciência de poder deram es-
paço a outras narrativas e outros narradores. Neste sentido, Francisco 
Falcon coloca que: 

O estudo político vai compreender a partir daí não mais apenas 
a política em seu sentido tradicional, mas, em nível das repre-
sentações sociais ou coletivas, as mentalidades, bem como as 
diversas práticas discursivas associadas ao poder. (FALCON, 
1997, p. 73)

Diante dessa modificação no modo de se fazer história, cabe 
destacar outras perspectivas em relação a pessoa que a faz. O sujeito e 
suas subjetividades fazem com que a forma como a história é feita seja 
variável, e assim, conforme a historiadora Michele Perrot:

O “ofício do historiador” é um ofício de homens que escre-
vem a história no masculino. Os campos que abordam são os 
da ação e do poder masculinos, mesmo quando anexam novos 
territórios. Econômica, a história ignora a mulher improdutiva. 
Social, ela privilegia as classes e negligencia os sexos. Cultural 
ou “mental”, ela fala do homem em geral, tão assexuado quan-
do a Humanidade. Célebres – piedosas ou escandalosas -, as 
mulheres alimentam as crônicas da “pequena” história, meras 
coadjuvantes da História! (PERROT, 1988, p. 197)

Neste sentido, observa-se que aquela história feita por homens 
acabava por ser realizada diante de uma perspectiva masculina, igno-
rando vivências femininas. Não apenas o gênero fica em evidente dis-
crepância neste sentido, como também a classe social.  Perrot (1988, 
p. 197) ainda coloca que a mulher é muitas vezes excluída da história, 
e o positivismo opera também como uma espécie de recalcamento 
dos temas referentes ao feminino, e numa perspectiva geral, do pró-
prio cotidiano.

Outro aspecto importante a ser destacado, é aquele que refere 
aos materiais sob os quais os historiadores se debruçam, sendo que 
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“os materiais que esses historiadores utilizam (arquivos diplomáticos 
ou administrativos, documentos parlamentares, biografias ou publica-
ções periódicas....) são produtos de homens que têm o monopólio do 
texto e da coisa públicos.” (PERROT, 1988, p. 197).

Este fator é de grande importância para compreender o modo 
de produção da história porque possibilita a visualização de um ce-
nário no qual os homens eram protagonistas, detendo o poder em 
variadas esferas sociais, inclusive, a da coisa pública. Isso significa 
que a compreensão acerca dos sujeitos que detêm o poder, revela tam-
bém quem escreve esta história que se debruça sob uma perspectiva de 
protagonismo político, da administração, da coisa pública, que num 
primeiro momento, se caracterizou através da figura masculina.

Destaca-se também que além do recorte de gênero sob os his-
toriadores, também cabe apontar o fato de que ocorreu um recorte de 
classe de maneira muito evidente. O poder sobre a história se aglo-
merava nas mãos daqueles que tinham o poder de escrevê-la, sob as 
perspectivas que atendiam aos seus interesses. O ocultamento histó-
rico das mulheres reflete o apagamento ou até inexistência da figura 
feminina nos espaços de poder, e assim a ocupação dos espaços de 
poder pelos homens e a restrição de acesso das mulheres nestes locais 
implicou uma narrativa política masculina, assim como a escrita da 
história, que é eminentemente realizada pela figura masculina, que 
não apenas narra, como também protagoniza o cotidiano de manei-
ra que coloca a si próprio em um lugar de destaque em relação ao 
feminino. 

As mulheres na política no Brasil: breve retrospectiva

Questionamentos acerca desta distribuição desigual de poder 
entre os sexos e as condições sociais levam à compreensão de que 
o desenvolvimento de um processo democrático depende da efetiva 
participação e representação social, e o confrontamento das relações 
de poder no Brasil diante de uma perspectiva de gênero revela uma 
intensa assimetria representativa, indicando a desigualdade de gênero 
existente na política brasileira e o afastamento da mulher dos centros 
de decisão. 
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Nesse sentido, nas palavras da autora Clara Araújo: 

O peso simbólico do discurso da diferença e dos lugares natu-
ralmente apropriados para cada sexo foi fundamental na cons-
trução da ordem moderna e na aceitação da não cidadania das 
mulheres, sem, contudo, excluí-las da sua condição humana. A 
saída para incluí-las, já que elas não estavam fora da humani-
dade, foi a distinção entre o sujeito passivo – vinculado à esfera 
privada e desprovido de certos requisitos para interferir na coi-
sa pública – e o sujeito ativo, cidadão e dotado desses requisi-
tos. (ARAÚJO, p. 154)

Hegemonicamente, estes espaços de poder foram e ainda são 
ocupados por figuras masculinas, o que implica o poder de decisão 
dos corpos femininos, de forma massiva, sob o controle de poderio 
masculino. A tardia participação e reconhecimento das mulheres 
como cidadãs com plenos direitos, e consequentemente, ativas poli-
ticamente, é o resultado de uma invisibilidade histórica que lhes foi 
conferida, tendo conexão com as barreiras estruturais e institucionais 
que privilegiavam a exclusão feminina para o acesso à cidadania, 
diante de um sistema patriarcal (ARAÚJO, 2012, 156).

 Em termos concretos, um dos principais pontos representativos 
da atuação política feminina no Brasil se refere a conquista ao voto, 
que sem restrições, ocorreu apenas no ano de 1934. Esta foi uma con-
quista que assim como tantas outras, adveio organização e ação do 
movimento feminista, que estabelecendo um discurso de cunho polí-
tico, intelectual e filosófico se organizou de forma fragmentada tendo 
em vista as distintas pretensões, manifestações e objetivos presentes 
em sua pauta a fim de romper os padrões tradicionais que mantém a 
opressão da mulher na sociedade.

Ademais, com relação a conquista do voto pelas mulheres, cabe 
destacar como ocorreu este movimento que se relaciona a uma pre-
tensão de extrema importância da primeira onda feminista, entre o 
final do século XIX e o século XX, na Europa.

 De acordo com a cientista política Céli Pinto:

A chamada primeira onda do feminismo aconteceu a partir das 
últimas décadas do século XIX, quando as mulheres, primei-
ro na Inglaterra, organizaram-se para lutar por seus direitos, 
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sendo que o primeiro deles que se popularizou foi o direito ao 
voto. As sufragetes, como ficaram conhecidas, promoveram 
grandes manifestações em Londres, foram presas várias vezes, 
fizeram greves de fome. Em 1913, na famosa corrida de cava-
lo em Derby, a feminista Emily Davison atirou-se à frente do 
cavalo do Rei, morrendo. O direito ao voto foi conquistado no 
Reino Unido em 1918. (PINTO, 2010, p. 15)

As conquistas femininas, no que concerne aos seus direitos de 
cidadãs, estão relacionadas a movimentos extremamente simbólicos, 
que significam a união e resistência das mulheres a um sistema ela-
borado e direcionado por e para uma ótica masculina da sociedade. 
O movimento sufragista é um exemplo disso, tendo ocorrido em di-
ferentes períodos em cada parte do mundo, cada um sendo incentivo 
aos outros.

Ademais, para Salete Maria da Silva, na obra “A carta que elas 
escreveram: a participação das mulheres no processo de elaboração 
da Constituição Federal de 1988”, o texto constitucional de 1988 é 
realmente um marco na história das mulheres no Brasil, tendo em 
vista o histórico legislativo brasileiro, sendo que as alterações levaram 
muitas décadas para ocorrer, e aconteceram de forma muito lenta:

A Constituição de 1934, por sua vez, e pela primeira ocasião 
em nossa história, reportou-se textualmente, em seu artigo 113, 
§ 1º, à situação jurídica da mulher, proibindo quaisquer privilé-
gios ou distinções por motivo de sexo. Ademais, incorporou ao 
seu texto normativo o que já era previsto no Código Eleitoral 
de 1932, isto é, a previsão do voto feminino, fruto das diver-
sas articulações políticas do movimento sufragista da época. 
Nesta Constituição, portanto, no seu artigo 108 se inscrevia, 
literalmente, o seguinte: “São eleitores os brasileiros de um e de 
outro sexo, maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da lei. 
(SILVA, 2011, p. 41)

Desta forma, identifica-se que não completa nem um século 
desde a efetivação do direito de voto das mulheres, por isso tamanho 
o distanciamento da figura feminina destes espaços. Fica evidente o 
caráter ainda assiduamente machista na forma como tal direito foi 
efetivado, diante da forma que fora escrita, inclusive. A luta das mu-
lheres por reconhecimento e espaço político ocorreu e ainda ocorre de 
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forma lenta e gradativa. 
A política do século XX no Brasil passou por muitas alterações, 

entre avanços e retrocessos em termos de direitos sociais, as mulhe-
res puderam participar de forma mais significativa de modo a ter a 
possibilidade de contemplar as pautas defendias por elas apenas com 
a promulgação da Constituição de 1988, também conhecida como 
Constituição Cidadã, na qual muitos direitos pelos quais as mulheres 
lutavam para incluir no cenário das garantias, foram efetivados.

A Bancada Feminina na Constituinte de 1988

A respeito da elaboração da Constituição Federal de 1988, des-
taca-se que se deu através da Assembleia Constituinte instaurada ofi-
cialmente no dia 01 de janeiro de 1987 no Congresso Nacional em 
Brasília, resultado da Emenda Constitucional número 26 de 1985. 
As eleições gerais que definiriam os parlamentares integrantes da 
Assembleia ocorreram em 1986, e fizeram com que a mesma fosse 
composta por 559 membros, sendo eles 487 deputados e 72 senadores, 
e, dentre eles, apenas 26 mulheres.

A Constituição Federal de 1988, também denominada de 
“Constituição Cidadã” pelo presidente da Assembleia Constituinte 
de 1987 Ulysses Guimarães, foi promulgada no dia 05 de outubro 
de 1988, completando assim 30 anos de sua promulgação em 2018. 
Destaca-se que o codinome “Constituição Cidadã”, traduz a essen-
cialidade do caráter participativo que o processo constituinte adquiriu 
ao passo que se utilizou de instrumentos de participação popular para 
tornar possível a apresentação de emendas pela população brasileira. 

O caráter de constituição cidadã conferido à Constituição 
Federal de 1988 só foi possível pelo modo como a sua formulação 
ocorreu, sendo que em se falando da bancada feminina, as mulheres 
levaram adiante pautas que diziam respeito não apenas a sua con-
dição de mulher na sociedade, como também aquelas referentes aos 
direitos das pessoas com deficiência ou também as medidas contra a 
desigualdade racial, dentre outras.
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A representação das mulheres constituintes pela imprensa 
por meio da análise de conteúdo

A participação feminina na construção da Carta Magna foi um 
marco muito importante na história das mulheres em relação à políti-
ca e do poder. Essa atuação na Assembleia foi possível devido às lutas 
feministas precedentes, que foram paulatinamente conquistando es-
paço para as mulheres nos ambientes que antes eram restritos, e pos-
sibilitou as outras conquistas que derivaram do texto constitucional. 

Para fins de demonstrar que a movimentação feminina na 
Constituinte não passou despercebida à sociedade, esse registro foi 
acompanhado por meio da revista Veja, no período de um mês, de 
05/10/1988 a 26/10/1988.  A interpretação dos dados deu-se a partir 
do método de análise de conteúdo, elaborado por Laurence Bardin, 
sobre o qual discorreremos brevemente.

A leitura comum de um texto ou documento extrai informa-
ções que, comparada aquela que observa e utiliza a metodologia de 
pesquisa contida na análise de conteúdo, não obtém todas as informa-
ções possíveis de um documento ou texto. Isso porque é necessária a 
realização de uma análise cuidadosa e procedimental para conseguir 
extrair conteúdos que não estão explícitos. Nesse sentido, a análise de 
conteúdo auxilia a interpretação de um determinado conteúdo de ma-
neira muito mais profunda, sendo que de acordo com Roque Moraes:

A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa 
usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe 
de documentos e textos. Essa análise, conduzindo a descrições 
sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar 
as mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados 
num nível que vai além de uma leitura comum. (MORAES, 
1999, p. 12)

O modo como o leitor se debruça sobre um texto implica a 
quantidade de informações que obterá, sendo que existem diversas 
maneiras de efetuar uma leitura. A leitura simples obtém significados 
expressos nas palavras, mas uma análise mais profunda, permite obter 
maior quantidade de informações, muito além daquilo que está explí-
cito, possibilita ter noção de informações implícitas nos textos.
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A análise de conteúdo, nas palavras de Laurence Bardin, é tam-
bém definida como:

Um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais 
subtis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a dis-
cursos (conteúdos e continentes) extremamente diversificados. 
O factor em comum destas técnicas múltiplas e multiplicadas 
– desde o cálculo de freqüências que fornece dados cifrados, 
até a extração de estruturas traduzíveis em modelos – é uma 
hermenêutica controlada, baseada na dedução: a inferência. 
Enquanto esforço de interpretação, a análise de conteúdo osci-
la entre os dois pólos do rigor da objetividade e da fecundidade 
da subjectividade. Absolve e cauciona o investigador por esta 
atracção pelo escondido, o lutente, o não-aparente, o poten-
cial de inédito (do não-dito), retido por qualquer mensagem. 
(BARDIN, 1977, p. 9)

Conforme Bardin (1977, p. 15), “desde o princípio do século, 
durante cerca de quarenta anos, a análise de conteúdo desenvolveu-se 
nos Estados Unidos. Nesta época o rigor científico invocado é o da 
medida, e o material analisado é essencialmente jornalístico.”. Ainda, 
para a autora Laurence Bardin, o método de análise de conteúdo tem 
abordagens distintas: 

No plano metodológico, a querela entre a abordagem quan-
titativa e a abordagem qualitativa absorve certas cabeças. Na 
análise quantitativa, o que serve de informação é a frequência 
com que surgem certas características do conteúdo. Na análise 
qualitativa é a presença ou a ausência de uma dada caracte-
rística de conteúdo ou de um conjunto de características num 
determinado fragmento de mensagem que é tomado em consi-
deração. (BARDIN, 1977, p. 21)

Quando se efetua a abordagem quantitativa, o que se relaciona 
a interpretação do conteúdo tem conexão a quantidade de vezes em 
que determinada informação aparece, a sua frequência. A qualitativa, 
por sua vez, não se atém a questão referente a frequência da informa-
ção, indo além, no que tange a determinadas características presentes 
no conteúdo. Ademais, quanto a esta metodologia de pesquisa, tam-
bém cabe dizer que:

A matéria-prima da análise de conteúdo pode constituir-se de 
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qualquer material oriundo de comunicação verbal ou não-ver-
bal, como cartas, cartazes, jornais, revistas, informes, livros, 
relatos auto-biográficos, discos, gravações, entrevistas, diários 
pessoais, filmes, fotografias, vídeos, etc. Contudo os dados ad-
vindos dessas diversificadas fontes chegam ao investigador em 
estado bruto, necessitando, então ser processados para, dessa 
maneira, facilitar o trabalho de compreensão, interpretação e 
inferência a que aspira a análise de conteúdo. (MORAES, 199, 
p. 12)

Por estes motivos é que este artigo se utiliza da metodologia da 
análise de conteúdo para observar o modo que a imprensa retratou a 
atuação feminina na Assembleia Constituinte. Para a sua realização, 
são observadas as fases de análise que consistem na pré-análise, a ex-
ploração do material, o tratamento dos resultados, a inferência e a 
interpretação. (BARDIN, 1977, p. 95)

Conforme Luca (2005, p.132), “historicizar a fonte requer ter 
em conta, portanto, as condições técnicas de produção vigentes e a 
averiguação, dentre tudo que se dispunha, do que foi escolhido e por 
quê”. Por conseguinte, o material analisado é constituído pela revista 
Veja, que tem distribuição semanal e é publicada pela Editora Abril, 
tendo sido criada pelo jornalista Roberto Civita no ano de 1968. O 
acesso à revista e as edições selecionadas se deram por meio do acer-
vo virtual do periódico, disponibilizado gratuitamente na internet. 
Considerando que Constituição Federal de 1988 foi promulgada no 
dia 5 de outubro de 1988, as edições selecionadas para análise de con-
teúdo são aquelas publicadas neste mesmo mês de outubro do ano de 
1988. Ao todo, são 4 edições, edição 1048 datada de 05/10/1988, edi-
ção 1049 datada de 12/10/1988, edição 1050 datada de 19/10/1988 
e edição 1051 datada de 26/10/1988.

A análise de conteúdo do periódico se deu considerando os te-
mas relacionados a Assembleia Constituinte, a política e ao governo 
como eixos centrais de discussão. Dentro destes temas, foram obser-
vadas, diante da perspectiva do tema da Assembleia Constituinte as 
categorias promulgação da Constituição Federal de 1988, os direitos 
relatados na narrativa das matérias, os parlamentares constituintes, 
Ulysses Guimarães, que foi o presidente da Assembleia, e, por fim 
mas não menos importante, pelo oposto, o essencial para a presente 
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pesquisa; as mulheres. No segundo tema, a política, foram observadas 
as categorias dos partidos políticos, e o poder. Na terceira temática, o 
governo, couberam as informações acerca das categorias democracia 
e Congresso Nacional.

Tabela 1: Relação de temas e categorias

Temas Assembleia 
Constituinte

Política Governo

Promulgação 5

Direitos 2

Constituintes 7

Ulysses Guimarães 16

Mulheres 1

Partidos Políticos 11

Poder 3

Democracia 6

Congresso Nacional 2

Fonte: próprio autor. 

A tabela 1, demonstra a relação de temas e categorias, sendo 
que como temas foram elencados: “promulgação”, “direitos”, “cons-
tituintes”, “Ulysses Guimarães”, “mulheres”, “partidos políticos”, 
“poder”, “democracia”, e “Congresso Nacional”. Quanto as cate-
gorias, foram elencadas 3: “Assembleia Constituinte” “política”, e 
“governo”. 

O tema “promulgação”, apareceu 5 vezes dinte da catego-
ria “Assembleia Constituinte”. O tema “direitos”, apareceu 2 vezes 
na categoria “Assembleia Constituinte”. O tema “constituintes” 
apareceu 7 vezes na categoria “Assembleia Constituinte”. O tema 
“Ulysses Guimarães” apareceu 16 vezes na categoria “Assembleia 
Constituinte”. O tema “mulheres” apareceu 1 vez na categoria 
“Assembleia Constituinte. O tema “partidos políticos”, apareceu 11 
vezes na categoria “política”. O tema “poder” apareceu 3 vezes na 
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categoria “política”. O tema “democracia” apareceu 6 vezes na cate-
goria “governo”. E o tema “Congresso Nacional” apareceu 2 vezes na 
categoria “governo”.

Gráfico 1: Relação de aparição dos temas e categorias. Fonte: próprio autor

Feita a análise quantitativa demonstrada pela tabela e o gráfi-
co acima, cabe então realizar a análise qualitativa dos dados obtidos. 
Com relação ao grupo temático referente a Assembleia Constituinte, 
quem mais apareceu no periódico diante desta análise foi o presiden-
te da Assembleia Nacional Constituinte, Ulysses Guimarães, seguido 
dos constituintes, após, a promulgação, em sequência, os direitos, e 
por fim, uma menção indireta às mulheres. Quanto ao tema política, 
foram observadas a aparição bastante grande dos partidos políticos, e 
depois, o poder. Por fim, quanto a análise do tema referente ao gover-
no, identificou-se a aparição de democracia em primeiro lugar, e do 
Congresso Nacional, em menor intensidade.

Ocorre que com a análise do conteúdo das páginas da Revista 
Veja, percebeu-se que na totalidade das matérias que tratavam de po-
lítica, o foco analítico desta pesquisa, as mulheres, praticamente não 
apareceu, contando com apenas uma identificação. A respeito disso, é 
de mister importância destacar que, mesmo diante do contexto políti-
co e de ressignificação dos direitos da Carta Magna, a palavra mulher 
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foi utilizada em um contexto pejorativo, com um caráter evidente-
mente machista, em uma frase em destaque com o seguinte conteúdo: 
“O PMDB tem uma mulher feia e desdentada”. 

Considerações finais

 Diante da contextualização acerca da escrita da história 
e do fato de que as mulheres por muito tempo se encontraram dis-
tantes dos centros de poder, invisíveis no cenário político, reféns de 
uma história narrada pelo masculino, a tardia e essencial atuação na 
Assembleia Constituinte de 1988 caracteriza um dos maiores avanços 
na luta das mulheres. Assim sendo, a partir da análise de conteúdo do 
periódico Veja, foi possível identificar a repercussão desta conquista, 
e, diante disso, aferir que as mulheres foram ocultadas em parte deste 
registro histórico, de modo que apenas figuraram no texto analisado 
como reflexo de uma abordagem carregada de um machismo escan-
carado, não estando necessariamente conectada a efetiva atuação das 
parlamentares. 

Apesar da bancada feminina ter sido o grupo que mais apro-
vou emendas na Assembleia Constituinte de 1988, tendo aprovado 
propostas como a proibição de discriminação por conta do sexo, a 
igualdade plena entre homens e mulheres, garantias referentes aos di-
reitos trabalhista em relação aos salários, licença maternidade, creche, 
direitos das empregadas domésticas, a igualdade na sociedade con-
jugal dentre tantos outros, a Veja ocultou esta importante conquista 
feminina, sendo que a atuação feminina na Assembleia Constituinte 
de 1988 não repercutiu no conteúdo deste periódico, o que remete a 
tão antiga, porém, infelizmente, tão atual cultura de ocultamento da 
figura feminina. 
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