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Resumo : 
Este artigo se propõe a analisar as relações de forças detectadas no campo religioso 
luso-brasileiro à época da expulsão dos padres jesuítas. Baseado em manuscritos 
pastorais, bulas papais e cartas régias, pretende-se demonstrar a complexidade do 
arranjo político entre a coroa e o papado para a extinção dos jesuítas e a sua 
repercussão no plano local da diocese de Mariana, em Minas Gerais. 
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Abstract : 
This article aims to analyze the relationship of forces detected in the Luso-Brazilian 
religious at the time of the expulsion of the Jesuits priests. Based on pastoral 
manuscripts, letters and leaflets papal royal, it is intended to demonstrate the 
complexity of the political arrangement between the crown and the papacy to the 
extinction of the Jesuits and their impact on the local diocese of the Mariana, in Minas 
Gerais. 
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1. O discurso de Clemente XIII à época da Expulsão dos Jesuítas 
 

No ano de 1760, um ano após a expulsão dos padres da Companhia de Jesus 

dos domínios lusitanos, o Papa Clemente XIII dirigiu-se ao bispo de Mariana, Dom Frei 

Manoel da Cruz, através da seguinte Bula:  

 
A todos os fiéis Cristãos que virem as presentes Letras, saúde e 
Bênção Apostólica. Chegamos a conhecer alto e profundo do mar; e 
para que a tempestade das ondas nos não soçobre, soprando os 
ventos contrários, clamamos a Deus com inenarráveis gemidos para 
que no ofício do Apostolado, por nós recebido e em satisfazer a este 
gravíssimo emprego, muito desigual às nossas forças, se digne 
copiosamente conceder-nos a ajuda e socorro de sua eficacíssima 
graça, e receba benignamente as orações que neste dia da nossa 
tribulação freqüentemente fizemos. Quem, pois, com todo o 
entendimento e membros não tremeria? Quem no maior tormento do 
seu terror se não angustiaria? E quem por causa da tristeza 
totalmente não desmaiaria? Tendo diante dos olhos e ponderando 
diligentemente a funesta face da Religião Católica, e desta Sé 
Apostólica? Quem finalmente não choraria continuamente tão 

                                                 
1 Pesquisadora de História de Minas Gerais e do Brasil Colônia. Bolsista Capes para a pesquisa de 
doutoramento: “Carentes de Justiça: clérigos e juízes seculares e eclesiásticos na confusão de latrocínios 
das Minas Setecentistas”, sob orientação do Prof. Dr. Carlos de Almeida Prado Bacellar. Como 
pesquisadora, atua junto ao Núcleo de Estudos da Religião, vinculado à Universidade Federal de Ouro 
Preto, nas seguintes linhas de pesquisa: História das tradições religiosas do Brasil e História da 
Arquidiocese de Mariana. 
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horríveis danos e ruínas feitas, assim na fé e doutrina, como nos 
nossos direitos apostólicos?2  

 
A Expansão Ocidental promovida pelo Reino de Portugal, sob a égide da 

Igreja, nos remete à interdependência entre os dois gládios, mas também a momentos 

como esse, da expulsão da Companhia de Jesus, momento de impasse entre as 

hierarquias de Roma e do Reino. A Expansão, acelerada no século XVI, foi fenômeno 

bifronte: demandou incorporação territorial e espiritual. A configuração do mundo de 

antanho, sem contigüidade territorial e cheia de “espaços inimigos” – protestantes, 

muçulmanos, gentios –, estimularia esse projeto comum entre Estado e Igreja3. O 

encontro com as populações de diferentes lugares demandava um projeto racional e 

permanente para o mundo ultramarino. Envolveria corpos de ações e políticas, 

principalmente em meio ao duplo desafio da Reforma e do descobrimento dos novos 

territórios na América4.  

A aliança Estado-Igreja seria planejada tendo em vista esse macro-panorama 

do tabuleiro mundial e contemplando as pretensões universalistas da Igreja e 

econômico-mercantis da monarquia portuguesa. Uma convergência de objetivos, 

planejada do alto. O plano mais específico, local, territorializado, encontraria 

semelhante precisão? A interdependência entre a Fé e o Império se revelaria 

sofrivelmente amigável – seriam muitos os desafios e impasses que se apresentariam. 

Nesse artigo, pretendemos detectar, nos discursos reais e papais acerca da Expulsão 

dos Padres Jesuítas, uma dessas situações de impasse e de negociação entre as 

diretrizes nem sempre convergentes da Fé e o Império. 

Esse foi o caso da extinção da Companhia de Jesus, adiada até 1772, com a 

firme resistência do papa Clemente XIII. Ascendendo, porém, Clemente XIV ao 

Pontificado, as seguintes Letras seriam publicadas e comentadas pelo rei de Portugal 

em carta ao Bispo de Mariana: 

 

[folha 1:] Aos 9 de fevereiro de 1772 se registrou uma carta de Sua 
Majestade, que Deus Guarde, feita ao Ilustríssimo e Excelentíssimo 
Senhor Bispo sobre a extinção e supressão da Companhia de Jesus, 
do teor e da forma seguinte: Rdo. Bispo de Mariana, amigo. Eu vos 
envio muito saudar. O Nosso Mui Santo Padre Clemente XIV ora 
Presidente na Universal Igreja de Deus pela sua Bula expedida em 
forma de Breve, que principia “Dominus Ac Redemptor noster Jesus 
Christus”, dada em Sta. Maria Maior, debaixo do anel do Pescador, 
no dia 21 de julho deste ano 5º de seu Feliz Pontificado, suprimiu 
todos e cada um dos seus ministérios, ofícios casas, escolas, 

                                                 
2 Bula de Clemente XIII a Dom Frei Manoel da Cruz – 1760. AEAM. Seção de Governos Episcopais: D. 
Frei Manoel da Cruz. Armário 1, Gaveta 1ª, Pasta 14. Bulas Pontifícias. 
3 NEVES, Luiz Felipe Baeta. O combate dos soldados de Cristo na Terra dos papagaios. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 1978, p. 28-30. 
4 NEVES, op. cit., p.28-30. 
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colégios, hospícios, residências, com todos os seus Estatutos, 
Constituições, Decretos, usos, costumes, Privilégios Gerais, e 
especiais, absolvendo-os dos votos todos os indivíduos da mesma 
Companhia: e transferindo nos respectivos Ordinários a jurisdição 
que sobre eles teve até agora o seu abolido geral, por ficarem 
reduzidos ao Estado Clerical os que tiverem ordens da [eras?]; como 
tudo mais amplamente consta do sobredito Breve Apostólico , que 
com esta será. E porque para a execução dele, tendo acertado o meu 
Real Beneplácito e régio auxílio, recomendado por Sua Santidade, 
como vos fará presente a lei que sobre este importante negócio 
mandei publicar na minha chancelaria: me pareceu participar-vos o 
referido; não só para que antes de tudo fôsseis render a Deus  Nosso 
Senhor as mais solenes graças pela especial providência, e 
iluminação, com que visivelmente inspirando, e guiando todas as 
disposições do mesmo Santo Padre desde o primeiro dia, em que tão 
dignamente subiu à cadeira de São Pedro até o dia 21 de julho deste 
corrente ano e destinou para empreender com iluminada 
compreensão, prosseguir com singular prudência, e confessar com 
apostólica Constancia uma obra de que dependia todo o sossego e 
Paz da Igreja Universal, e tranqüilidade// [folha 2] publica de todas as 
monarquias, soberanias, e Povos das quatro partes do Mundo 
descoberto: e não só para que no que vos pertencer hajais de 
executar, e fazer executar as sabias, prudentes e paternais  
disposições do referido Breve; mas também para que fazendo-o 
registrar com esta nos livros, a quem tocar sejam os exemplares de 
hum e de outro, guardados em cofre de três diferentes chaves, para 
perpétua memória de todos os séculos futuros. Escrita no palácio de 
Nossa Senhora da Ajuda, em 9 de setembro de 1773 = Rei = Para o 
Bispo de Mariana5. 

 
 

2. A Fé como um socorro dos Monarcas Cristãos 
 

O Papa representava o socorro internacional dos monarcas cristãos em seus 

descobrimentos e avanços: “doutores tem a Santa Madre Igreja, que está em Roma e 

poderá suprir e tirar os escrúpulos” – afirmara um Autor Anônimo do século XVIII 6. Por 

outro lado, os reis poderiam proceder com violência contra os eclesiásticos se ficasse 

constatado crime de lesa-majestade7.  

O Reino, salientava o Anônimo, fora fundado para propagar a Santa Fé 

Católica, enlaçando definitivamente o sucesso da conquista à Missão: “levem 

pregadores evangélicos que conquistem o gentio para Deus, e Deus vos dará todos os 

bens temporais dessas conquistas que venham para nós”, sendo essa sentença de 

“eterna verdade, que estabeleçamos primeiro o reino de Cristo e logo ficará 

estabelecido o nosso reino”, e “cansa-se debalde quem tratar as conquistas por outro 
                                                 
5 Carta de El Rei de Portugal, 1772, acerca da supressão da Companhia de Jesus. AEAM, Seção de 
Governos Episcopais. Governo de Dom Bartolomeu Manoel Mendes dos Reis (1773-1779). Gaveta 3, 
Pasta 2. Diversos. 
6 XXIII: Dos que furtam com unhas temidas. ANÔNIMO do Século XVIII. Arte de Furtar: espelho de 
enganos, teatro de verdades, mostrador de horas minguadas, gazua geral dos Reinos de Portugal 
oferecida a El Rei Nosso Senhor Dom João IV para que a emende (...) Apresentação de João Ubaldo 
Ribeiro. Porto Alegre: L & PM, 2005. p. 137. 
7 L: Mostra-se qual é a jurisdição que os reis têm sobre os sacerdotes.  ANÔNIMO do Século XVIII, op. 
cit., p. 232-233. 
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caminho”8. Os jesuítas se celebrizariam por um intenso trabalho em prol deste ideal. 

Um melindroso equilíbrio de forças, por outro lado, se revelaria um imperativo da 

prudência e da própria viabilidade do Pacto Estado-Igreja. 

Tal pacto atribuía ao Rei de Portugal a honrosa condição de Defensor da Fé, 

concedendo-lhe o Título de Grão Mestre da Ordem de Cristo. Esta qualidade e 

autoridade régia sobre a Igreja Ultramarina seria fartamente evocada, nas dioceses 

ultramarinas, pelo monarca, funcionários, clero e camaristas das vilas coloniais. 

Também as populações das conquistas viam-se estimuladas a se identificar, 

juntamente com os costumes da nação portuguesa, com uma obrigatoriedade 

religiosa: “somos cristãos-católicos, não desmintamos nossa própria profissão”9. 

A orientação metropolitana rezava, nessa ordem de coisas, que se 

mantivessem em comum acordo os representantes pertencentes à hierarquia secular 

e eclesiástica. A grande maioria desses representantes era letrada – comumente, 

versados em Direito, como o Ouvidor e os Juízes de Fora. Por sua vez, encabeçava a 

hierarquia eclesiástica o bispo, que representaria, sob o regime do padroado, um 

importante papel, porta-voz que era da palavra, ora do papa, ora do rei. Esse primeiro 

prelado da diocese mineira registrara grande veneração pela Companhia de Jesus. 

Isso pôde ser detectado textualmente, em suas cartas públicas e particulares, bem 

como em suas ações. Dom Frei Manoel procuraria direcionar a diocese para um 

adensamento da disciplina religiosa tridentina, com exercícios espirituais como a 

Oração Mental, e meditações sobre os sacrifícios de Jesus. A Companhia, no entanto, 

a um só tempo emprestara seus serviços a Roma e ao rei: jesuítas teorizaram o pacto 

entre reis e papas, na Segunda Escolástica; contribuíram para a catequização e 

difusão da Fé Católica em larga escala. Por outro lado, vieram representar, em mais 

de um momento, uma ameaça concreta ao Pacto Estado-Igreja. Como já se afirmou, a 

Companhia possuía uma organização teocrática, por sua imensa fidelidade ao papa10. 

Tudo teria levado os Jesuítas a uma organização teocrática11.  

 

3. O impasse internacional e a repercussão local 
 
 

Embora a expulsão dos jesuítas de Portugal e domínios houvesse ocorrido, 

oficialmente, em 1759, veremos que sua punição e dissolução, em 1773, inseria-se em 

                                                 
8  “Quaerite primum regnum Dei, et  haec omnia adjicientur vobis. Mat. 6”. XXIX: Dos que furtam com 
unhas irremediáveis; XXIX: Dos que furtam com unhas irremediáveis. ANÔNIMO do Século XVIII, op. cit., 
p. 155. 
9 ANÔNIMO do século XVIII. op. cit., p. 155-156. 
10 TORRES, J. C. De O. História das Idéias Religiosas no Brasil. São Paulo: Grijalbo, 1968, p. 21ss; 49-
50.  
11 FAORO, R. Os donos do poder. 2004, p. 198-202. 
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um tenso e intrincado processo de lutas, travadas no território das Missões, entre os 

seus padres, os colonos e diferentes autoridades seculares – Governadores, 

Ouvidores e até Bispos. O velho dissídio da Companhia por outra autoridade que não 

fosse a do Papa acabaria por se manifestar de maneira acintosamente contrária aos 

interesses da Coroa Portuguesa12.  

Alguns episódios emblemáticos dar-se-iam na Província do Grão Pará e 

Maranhão, que, no século XVIII, dividia-se em Missões confiadas a diferentes ordens 

regulares: jesuítas, franciscanos, mercedários, carmelitanos. Tal região tornara-se um 

alvo estratégico de políticas de povoamento por parte da Coroa Portuguesa, por volta 

da assinatura do Tratado de Madri, em 1750. A necessidade de controle impunha-se a 

Portugal, tendo em vista a forte tensão dominante no cenário internacional, e a 

concorrência de várias potências européias em torno das novas possessões. Desta 

forma, algumas iniciativas implantadas pela Coroa circunscreviam estratégia de 

povoamento e defesa daquela porção. Por atingir diretamente as Missões e sua 

população, no entanto, tais políticas modificavam pactos e feriam concessões de 

jurisdição temporal aos religiosos, que remontavam à época de Dom João V. Talvez o 

descontentamento dos inacianos fosse inevitável, porém, o vigor de seus protestos 

mostraram-se taxativos demais para as pretensões concentradoras de um ministro 

que, à essa mesma altura, ganhava do rei Dom José a rara honra de ser nomeado 

“seu principal comissário e plenipotenciário com amplíssimos e ilimitados poderes”13.  

A hostil reação da Companhia e dos indígenas sob seus cuidados à recepção, 

nas aldeias, às expedições demarcadoras de limites da região Norte da América 

Portuguesa, contrastava vivamente com a boa acolhida oferecida pelos franciscanos.  

Os jesuítas teriam negado canoas, indígenas e mantimentos para auxiliar nas 

expedições, e promovido a deserção dos que as acompanhavam. Paralelamente, era 

nomeado e empossado, em 1751, para o Governo da Capitania do Grão Pará e 

Maranhão, o irmão de Sebastião José de Carvalho e Mello, então Conde de Oeiras e 

futuro Marquês de Pombal. Este dignitário protagonizaria vários conflitos com o 

Provincial da Ordem dos Jesuítas, e levaria a cabo várias represálias da Coroa a seu 

afrontoso dissídio. Gradativas ordens régias foram cassando antigos benefícios 

anteriormente concedidos aos inacianos. A Coroa intervinha mais, fiscalizava mais os 

aldeamentos; e ameaçava mais. Um duro golpe fora desferido em 1755, quando três 

                                                 
12 AZEVEDO, Thales de. Igreja e Estado em tensão e crise: a conquista espiritual e o padroado na Bahia. 
São Paulo: Ática, 1978; NEVES, 1978, op. cit., p.157-164. 

13 COUTO, Jorge. “O poder temporal nas aldeias de índios do Estado do Grão Pará e Maranhão no 
período pombalino: foco de conflitos entre os jesuítas e a Coroa (1751-1759)”. In: SILVA, M. B. N. 
(Coord.) Cultura Portuguesa na Terra de Santa Cruz. Lisboa: Estampa, 1995, p. 53 ss. 
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diplomas régios eram sancionados, de forma a estimular o casamento com as índias, 

restituir aos índios a liberdade sobre suas pessoas, bens e comércio. O diploma de 7 

de junho de 1755 pareceria terrível aos inacianos: a Coroa recolocava em vigor uma 

Lei de 12 de setembro de 1653, que vedava às ordens religiosas o exercício da 

jurisdição sobre os indígenas, aprovando o estabelecimento de governo e justiças 

seculares para as aldeias14. 

Os conflitos sucessivos dos jesuítas com colonos e dignitários seculares, em 

contexto tão pouco favorável, lograriam um ápice dramático com a sua Expulsão do 

Reino de Portugal e domínios. Reduzidos às ordens sacras, os padres estariam 

novamente submetidos a uma autoridade eclesiástica ora apreciada, ora combatida: 

os bispos. Havendo, portanto, sido expulsos os padres jesuítas em 1758-1759, em 9 

de fevereiro de 1774, Dom Frei Manoel da Cruz se dirigira aos seus diocesanos na 

cidade episcopal de Mariana, apresentando a notícia da extinção da Companhia de 

Jesus: 

 
Aos 9 de fevereiro de 1774 se registrou uma de lei de El Rei Nosso 
Senhor, que Deus guarde, pela qual manda munir com a Sua Real 
autoridade a execução da Bula com que Sua Santidade suprimiu, 
extinguiu inteiramente a Companhia denominada de Jesus, a qual é 
do teor e forma seguinte = Dom José, por graça de Deus, Rei de 
Portugal e dos Algarves, d’Aquém e d’Além Mar, em África Senhor de 
Guiné e da Conquista, Navegação, e Comércio da Escócia, Arábia e 
Pérsia, e  da Índia, vos saúda. Aos vassalos de todos os Estados dos 
meus reinos e senhorios, saúde. O nosso antecessor Sto. Pe. 
Clemente XIV, ora presidente na Universal Igreja de Deus, tendo 
observado, examinado e combinado desde a eminência do supremo 
apostolado com as suas claríssimas luzes; [...], com a sua Pastoral 
mansidão, e com a sua Apostólica prudência não só todos os fatos 
concernentes a fundação, ao progresso, e ao ultimo estado da 
Companhia denominada de Jesus em ordem à Igreja Universal, e às 
Monarquias, Soberanias, e Povos das quatro partes do mundo 
descoberto; mas também todas as revoluções, tumultos, e 
escândalos, que nelas causou a sobredita companhia todos os 
remédios/[folha 3]/ com que não menos que 24 Romanos Pontífices 
dos Predecessores haviam procurado acorrer a aqueles grandes 
males, ora com os benefícios, ora com as cominações ora com as 
correções, e ora com as coações sem outros efeitos que não fossem 
os de se ter-se manifestado de dia em dia mais freqüentes as 
queixas, e os clamores contra a referida Companhia, e os de se 
verem abortar ao mesmos tempos [sic] em diferentes Reinos e 
Estados do Mundo, sedições, mortes, discórdias e escândalos 
perigosíssimos; q. destruindo e quase acabando de romper o vínculo 
da Caridade Cristã, inflamarão os ânimos dos fiéis nos espíritos de 
divisão, de ódio, e de inimizade até chegarem a fazer-se tão urgentes 
os referidos insultos, e os perigos deles, que os mesmos Monarcas, 
que mais se tinham distinguido na piedade e na liberalidade 

                                                 
14 COUTO, Jorge. “O poder temporal nas aldeias de índios do Estado do Grão Pará e Maranhão no 
período pombalino: foco de conflitos entre os jesuítas e a Coroa (1751-1759)”. In: SILVA, M. B. N. 
(Coord.) Cultura Portuguesa na Terra de Santa Cruz. Lisboa: Estampa, 1995, p. 53 ss. 
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hereditária em beneficio da mesma Companhia, foram 
necessariamente constrangidos não só a exterminarem todos os 
sócios dela desde os Reinos, Províncias e Domínios, por se este 
extremo remédio o único, que as urgências igualmente extremas 
podiam (...) já permitir-lhes para impedirem que os Povos Cristãos 
dos seus respectivos Reinos, e Domínios se provocassem, 
ofendessem e lacerassem uns aos outros dentro do seio da Santa 
Madre Igreja e dentro das suas mesmas Pátrias, mas também a 
recorrerem no mesmo tempo à Sede Apostólica, interpondo em causa 
comum a todas as  maiores instâncias da sua Autoridade para total 
abolição e extinção da mesma Companhia, como único meio que já 
lhes restava para proverem assim na perpétua segurança dos seus 
vassalos, como na reconciliação, e sossego público de toda a 
Cristandade: havendo-se também acumulado com os mesmos 
instantíssimos motivos os outros muitos eficacíssimos rogos, súplicas, 
e votos, que muitos Bispos, e insignes varões muito conspícuos pela 
sua Religião, e doutrina, e Dignidade, haviam feito soar na Cadeira de 
São Pedro aos ouvidos do Supremo Pastor com//[folha 4] estas e 
outras justíssimas, e urgentíssimas causas; depois de haver 
concluído, demonstrativamente o mesmo Santo Padre, que a 
sobredita Companhia não só não podia já produzir o benefício da 
Igreja, e dos fiéis Cristãos aqueles copiosos frutos que haviam feito 
os objetos da sua instituição, e dos muitos privilégios com que fora 
ornada; mas que, muito pelo contrário, era impraticável que a 
conservação da dita Sociedade fosse já compatível com a restituição, 
e conservação da constante, e permanente paz da Igreja Universal, e 
da Sociedade  Civil e União Cristã; seguindo os exemplos de seus 
predecessores nos muitos casos, em que suprimiram, e extinguirão 
as outras numerosas Ordens Regulares, que, como a de que se trata, 
abusarão de seus institutos para os tomarem por pretextos de 
relaxações, de corrupções, e atrocidades, ordenou uma Bula em 
forma de Breve, que principia = Dominus Ac Redemtor Noster Jesus  
Christus = dada em Santa Maria Maior, debaixo do anel do Pescador, 
no dia 21 de julho deste ano quinto do seu Pontificado. Por decreto 
do seu maduro conselho, certa ciência e plenitude do Poder 
Apostólico extinguiu e suprimiu inteiram.te a mesma companhia 
chamada de Jesus, abolindo e derrogando todos, e cada hum dos 
seus ofícios, ministérios, administrações, casas, escolas, colégios, 
hospícios, residências, e quaisquer outros lugares a ela pertencente, 
em qualquer Reino, Estado ou Província, que sejam existentes; como 
também todos os seus Estatutos, Constituições, Decretos, Costumes, 
e Estilos, todos os seus Privilégios, e Indultos Gerais, ou especiais, 
por mais exuberantes que sejam; declarando inteiramente cassada, e 
perpetuamente extinta toda a autoridade do Propósito Geral, de todos 
os Provinciais, Visitadores, e de quaisquer outros Superiores da dita 
Sociedade, assim nas coisas espirituais como nas temporais: 
transferindo nos respectivos ordinários toda a jurisdição sobre as 
pessoas dos indivíduos dela, absolvendo-os dos votos, fazendo 
passar ao Estado Clerical os que tiverem Ordens Sacras: 
determinando a estes respeitos// [fl.5] as paternais providencias que 
mais legalmente se contêm no referido Breve. E porque tenho 
acordado para a execução dele (como é de razão) o meu Real 
Beneplácito, e Régio auxílio, recomendados por Sua Santidade, 
havendo já feito escrever a todos os Metropolitanos, Diocesanos, 
Prelados destes meus Reinos, e Domínios, que façam registrar e 
guardar nas suas respectivas Câmaras, e cumprir e observar, 
inteiramente as disposições do mesmo Breve (no que a cada um 
deles pertencer); mando a todos os Tribunais, Governadores, 
Magistrados, e Justiças dos meus sobreditos Reinos e Domínios, que 
todos e cada um deles nas suas respectivas jurisdições examinem 
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com o maior cuidado, primo, se nelas torna aparecer algum indivíduo 
com roupeta ou distintivo algum do hábito da referida Companhia 
abolida; secundo; se entre os que foram dela expulsos, e se acham 
tolerados se tem algumas práticas, ou se fazem alguns conventículos 
ordenados ou se associações entre si, ou a caluniarem o referido 
Breve; tertio; se há, ainda, quem se atreva a sentir mal do conteúdo 
nele em todo, ou em parte; quarto, que havendo algum, ou alguns de 
seus Réus, contra toda a presente esperança, sejam presos, 
autuados, e remetidos às cadeias da Cidade de Lisboa à Ordem do 
Dr. Juiz da Inconfidência para ou sobre eles determinar o que me 
parecer justo. 
Mando, outrossim, que esta seja registrada, e guardada, com os 
exemplares do referido Breve, que com ela serão para perpétua 
memória nos respectivos livros dos ditos tribunais das cabeças das 
comarcas, e nos das Câmaras nos mesmos cofres, que mandei 
estabelecer pelo meu Alvará de 3 de setembro de 1759. E mando ao 
Dr. João Pacheco Pereira, do meu Conselho, e Desembargador do 
Paço, que serve de Chanceler Mor destes meus Reinos, que faça 
publicar esta na Chancelaria, e remeter as cópias dela debaixo do 
meu sello e seo signal a todos os Tribunais, Cabeças de Comarcas, 
Vilas destes Reinos, e Terras do Tombo. Dada no Palácio de [Ordigo] 
e Terras do Donatário deles enviando-se o original dela o meu 
Real//[fl. 6] Arquivo da Torre do Tombo. Dada no Palácio de N. S. da 
Ajuda aos 9 dias do mês de setembro do ano do Nascimento de 
Nofso Senhor Jesus Cristo de 1773. El Rei com guarda = Marquês de 
Pombal = Carta de Lei por que Vossa Majestade, conformando-se 
com as Paternais Intenções do muito Sto. Pe. Clemente XIV ora 
Presidente na Universal Igreja de Deus, e acordando o seu Real 
Beneplácito, e Régio auxilio à Bulla, que principia = Dominus, Ac 
Redemptor Noster Jesus Christus =  dada no dia 21 de julho deste 
presente anno, que suprimio e extinguio inteiramente a Companhia 
denominada de Jesus, todos os sés estatutos, e privilégios: manda 
munir com a sua Real autoridade a execução das referidas 
determinações Apostólicas em todos os seus Reinos, e Domínios, 
tudo na forma acima declarada = Para Vossa Majestade ver =  
Registrada na Secretaria de Estado dos Negócios do Reino no [Livro] 
das Cartas, Alvarás, Patentes à folha 142 verfo. N. S. da Ajuda, em 
10 de setembro de 1773 = João Batista de Araújo = João Pacheco 
Pereira = Foi publicada esta carta de lei na Chancellaria-Mor da 
Corte, e Reino, no Livro das Leis, à folha 768. Lisboa, 13 de setembro 
de 1773 = Antônio José de Moura = João Batista de Araújo a fez”15. 

 
Desta forma, a Ordem que, por tempos, parecera tão bem encarnar o princípio 

de Portugal como “Patrimônio de Cristo”, tornara-se agora uma ameaça perniciosa aos 

interesses do Reino de Portugal e uma série de cartas, documentos, alvarás, breves 

papais e panfletos exporiam, de muitas formas, a sua desgraça. Assim, a bula do papa 

Clemente XIV deveria ser comemorada com solenidade. Os párocos das principais 

freguesias receberam a seguinte ordem: 

 
Aos 12 de abril de 1774 se registrou uma carta circular do Ilmo. E 
Revmo. Governador deste Bispado para os Vigários das Freguesias 
da Paragem Sumidouro, S. José da Barra, Furquim, S. Caetano, S. 
Sebastião Antônio Pereira, Camargos-Inficcionado, Catas Altas, do 

                                                 
15 Outra Dita. AEAM, Seção de Governos Episcopais. Governo de Dom Bartolomeu Manoel Mendes dos 
Reis (1773-1779). Gaveta 3, Pasta 2. Diversos. 
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teor seguinte [:] ‘O Ilustríssimo e Rmo. Sr. Gov. do Bispado me 
determina por ordem que tem de S. Mercê Fidelíssima ordene a todos 
os Revdos. Párocos da Comarca desta Cidade para que cada um de 
per si respectiva freguesia, logo que receber esta, sem perda de 
tempo, faça na Matriz cantar solenemente Te Deum Laudamus, em 
três dias sucessivos com assistência de todo o clero, e estado maior 
solenemente participará V. mercê aos seus paroquianos quando 
assistirem a mesma função que se dirige a render a Deus as graças 
pela especial providência e iluminação com que visivelmente tem 
inspirado e inspira o Santíssimo Padre Clemente XIV, ora presidente 
na Universal Igreja, e muito principalmente pela extinção e abolição 
que fez da Companhia chamada de Jesus, e persuadirão V. Mercês 
aos seus paroquianos da parte de Sua Santidade, e de Sua 
Majestade Fidelíssima, queirão fazer esta demonstração pública, 
mandando pôr luminárias nos referidos três dias de noite, o que tudo 
observarão V. Mercês pena de serem castigados com as penas que o 
mesmo Ilmo. Snr. Foi servido determinar ficando V. Mercê na certeza 
logo que receberem esta farão copiar, e enviar aos párocos imediatos 
para circular a comarca passando recibos e remetendo-os à Câmara 
Episcopal. Deus Guarde a V. Mercê. Palácio Episcopal da Cidade de 
Mariana, 8 de fevereiro de 177416. 

 
A autoridade do rei mandava que se comemorasse o fim da Companhia de 

Jesus. Mas várias “cabeças rolaram” no bispado de Minas Gerais. O Dr. Francisco 

Xavier da Rua era, a essa altura, aos 13 de dezembro de 1775 destituído do cargo de 

Governador do Bispado de Mariana pelo Bispo Dom Bartolomeu Manoel Mendes dos 

Reis, que possuía na Cidade de Lisboa o seu Palácio de “interina Rezidencia 

Episcopal”. Alegava Sua Excelência para destituí-lo do cargo, jurisdição e autoridade, 

“justos motivos”, para que, a partir de então, o “Dr. José Justino de Oliveira Gondim  

nosso Governador, Provisor e Vigário-Geral pudesse cumprir com Justiça tudo o que a 

bem do serviço de Deus e Nosso Senhor conduzisse a sincera paz e união das 

ovelhas que constituem o rebanho do Bispado”17.  

Um termo de posse era concedido ao Dr. José Justino Godinho, em dezembro 

de 177518. Mas este dignitário também seria cassado por ordem régia. Dom 

Bartolomeu o destituiria por carta, conferindo autoridade e jurisdição episcopal, desta 

vez, ao Dr. Inácio Corrêa de Sá, também “por justos motivos”, mas, sobretudo, por 

ordem do rei, conforme expressa o bispo: “e por nos conformarmos com as Régias 

Intenções de Sua Majestade, que Deus guarde, suspendemos, e havemos por 

privado, e deposto dela”19. 

                                                 
16 Carta Circular do Sr. Governador do Bispado para os Párocos das Paróquias e Igrejas desta Comarca. 
AEAM, Seção de Governos Episcopais. Governo de Dom Bartolomeu Manoel Mendes dos Reis (1773-
1779). Gaveta 3, Pasta 2. Diversos. 
17 O Sr. Dr. José Justino de Oliveira Godinho, para tomar posse desse Bispado. AEAM, Seção de 
Governos Episcopais. Governo de Dom Bartolomeu Manoel Mendes dos Reis (1773-1779). Gaveta 3, 
Pasta 2. Diversos. 
18 Termo de juramento e posse. AEAM, Seção de Governos Episcopais. Governo de Dom Bartolomeu 
Manoel Mendes dos Reis (1773-1779). Gaveta 3, Pasta 2. Diversos. 
19Provisão pela qual V. Excia. he por bem nomear para Governador Provisor e Vigário-Geral do Bispado 
de Marianna ao Revdo. Cônego Doutoral Ignacio Correa de Sá – 1772. AEAM, Seção de Governos 
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O clima de instabilidade ainda aumentaria no Bispado, quando foram ordenadas 

devassas para localizar os responsáveis pela circulação de papéis sediciosos a favor 

da Companhia de Jesus. A situação deveria ter gerado enorme tensão, tendo sido o 

bispo residente um manifesto amigo dos padres jesuítas, e que, ainda há pouco, 

mostrava orgulho do sobrinho jesuíta, ao qual desejava que o viesse auxiliar na 

direção do Seminário que fundara em Mariana20.  

Muitas perseguições e prisões de clérigos se dariam após a expulsão. O 

Cônego Francisco Xavier da Silva, tornado célebre pela oratória nas exéquias de Dom 

João V na Catedral de Mariana, apesar das simpatias e renome conquistados na 

Corte, seria acusado de panfletagem a favor dos Padres da Companhia, e remetido 

preso para Portugal em 1760;  aparecera em Vila Rica  “um papel sedicioso, a favor 

dos Padres da Companhia de Jesus”. A devassa realizada pelo Juiz Ordinário Luís 

Henrique de Freitas em nada resultara, e o Conde de Bobadela ordenava ao 

Desembargador Agostinho Félix Pacheco que marchasse sobre Vila Rica, com a 

diligência de apurar o autor do “abominável papel”. O Padre Francisco da Costa seria 

apontado como “autor do papel”, junto ao Cônego Francisco Xavier da Silva. Sendo, 

ambos presos e tendo os bens confiscados, o último obteria liberdade anos depois. 

Em um aviso, lia-se ordem para que fosse restituído, em 1765, em sua cadeira 

capitular, e que se suspendesse o seqüestro de seus bens. Ordenava-se pagamento 

de suas côngruas vencidas e não percebidas desde sua prisão. Na cadeira capitular 

permaneceria desta vez até sua morte, em 177521. Há quem diga que muitos dos 

Padres Jesuítas não abandonariam a região22. 

Em 23 de outubro de 1761, uma carta do Secretário de Estado ordenava ao 

Bispo que publicasse a “sentença proferida na inquisição dessa cidade contra o 

desgraçado Malagrida”, “que pelas suas mesmas declarações se conheceram 

claramente seus erros”. Na carta, disse o Bispo que “Assim ele os confessasse, e 

retratasse sinceramente; mas são altos e incompreensíveis juízos de Deus, que 

permite tão execrandos erros pelos inescrutáveis fins, que Ele sabe” 23. 

Esses seriam alguns equilíbrios e desequilíbrios da ação pastoral sob o 

Padroado Régio, trazendo a predominância de diretivos atinentes ora ao serviço 

                                                                                                                                               
Episcopais. Governo de Dom Bartolomeu Manoel Mendes dos Reis (1773-1779). Gaveta 3, Pasta 2. 
Diversos. 
20 SANTOS, Patrícia Ferreira dos. Poder e palavra: discursos, contendas e direito de padroado em 
Mariana (1748-1764). São Paulo, 2007. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 
21 TRINDADE, R. O. (Côn.) Arquidiocese de Mariana: subsídios para sua História. Belo Horizonte: 
Imprensa Oficial, 1953, 2ª ed., v.1,p. 343-344. 
22 SILVA, Renata Rezende. Entre a ambição e a salvação das almas: a atuação das ordens regulares em 
Minas Gerais (1696-1759). São Paulo, FFLCH-USP, 2005, Dissertação de Mestrado, p. 88. 
23 COPIADOR de algumas cartas particulares, Organização, revisão, notas e estudo crítico e Aldo Luiz 
Leoni, f. 210v, Índice Antroponímico. 
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religioso, ora ao metropolitano. Constantes eram os atritos entre as prioridades de 

ambos. Esses relatos evidenciam o devir das alianças, dos arranjos e dos discursos, 

os quais, uma vez imbricados e afinados, ganhavam eloqüência na identificação e 

perseguição dos dissídios ameaçadores às forças políticas dominantes. 
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A REGENERAÇÃO PELO TRABALHO: O CASO DO INSTITUTO DI SCIPLINAR EM 

SÃO PAULO (1903-1927) 

 

Sérgio C. Fonseca1 

 

Resumo: 

Em 1903, São Paulo edificou sua primeira instituição, em tempos republicanos, destinada 
a receber, tutelar e reeducar meninos recolhidos das ruas da capital pela polícia ou por 
ordem do judiciário. O Instituto Disciplinar, cujo nome mais tarde é completado pelo bairro 
onde existiu, foi instalado nesse ano no Tatuapé em uma antiga fazenda, dotado de um 
casarão, dormitórios e barracão, reformados com o fim de receber os primeiros meninos 
internos. Tendo em vista esse lugar atribuído e ocupado pelo Instituto, o intuito deste texto 
é destacar alguns dos aspectos de suas formas de atuar sobre os meninos, tornados 
internos, cujo propósito era regenerá-los pelo trabalho. O trabalho, como demonstra a 
documentação analisada neste artigo, foi o componente fundamental da disciplina 
imposta aos internos. 
 
Palavras-chave: Instituto Disciplinar – trabalho – menores. 
 

 
Abstract: 

In 1903, in republican times, São Paulo edified its first institution destinated to receive, 
protect and reeducate boys taken off the streets by the police or by judicial order. The 
Disciplinary Institute, whose name is later completed by the district where it existed, was 
installed on an old farm in Tatuapé that year. This Institute was provided by a mansion, 
dormitories and a shed, restored to receive the first boys. Considering this place occupied 
by the Institute, the objective of this text is to highlight some aspects of its ways of acting 
on the boys, regarded as boarders, whose purpose was to reform by work. The work, as 
demonstrated by the analyzed documentation in this paper, was the fundamental 
component of the discipline imposed on the boarders. 
 
Keywords: Disciplinary Institute – work – boys. 

 

 

As regras e a reforma do caráter 

 

Em São Paulo, desde a última década do século XIX, era discutida a necessidade 

de uma instituição capaz de fazer cumprir o que determinava o Código Penal da 

República, cuja tarefa envolveria resolver o problema dos menores tidos como vadios, 

ociosos e abandonados na capital do Estado (MOTTA, 1909). No ano de 1893, Paulo 

                                                 
1 Professor Doutor na Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto, Departamento de Psicologia e Educação. 
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Egídio apresentou ao Senado do Estado, em 14 de agosto, o projeto de lei no 33, 

prevendo a criação do “Azylo Industrial de São Paulo”, o qual receberia crianças dos dois 

sexos encontradas mendigando, aquelas moralmente abandonadas, acompanhadas de 

conhecidos criminosos ou filhas de pais viciados e condenados por sentença judicial 

(EGÍDIO, 1896). Nesse projeto, Paulo Egídio entendia que os menores recolhidos no 

“Azylo” deveriam receber instrução elementar (ensino de leitura e escrita, aritmética e 

noções de moral) e, principalmente, instrução industrial em oficinas, assim como 

aprendizado agrícola em trabalhos com culturas no terreno da instituição (EGÍDIO, 1896). 

O referido projeto permaneceu no Senado, até que seu autor o retirou algum tempo 

depois, com o  intuito de se criar um instituto industrial por outro parlamentar. No ano de 

1900, o deputado Cândido Motta apresentou à Câmara dos Deputados paulista, na 

sessão de 9 de maio, o projeto de lei do “Instituto Educativo Paulista”. Na Câmara, o 

projeto foi aprovado e na sua tramitação no Senado sofreu modificações que vieram a 

transformar o “Instituto Educativo Paulista”, idealizado por Cândido Motta, em Instituto 

Disciplinar, por meio da lei estadual nº 844, de 10 de outubro de 1902 (MOTTA, 1909). 

Com essa lei, sucedida por atos do poder executivo para viabilizar a sua implantação, 

estava criado o Instituto Disciplinar.  

Os precedentes históricos do Instituto mostram os esforços de juristas e políticos, 

como Paulo Egídio e Cândido Motta, a incorporação dos menores na pauta dos debates 

públicos travados nos jornais da cidade, como indica Boris Fausto (1984) e o ensaio de 

uma tomada de responsabilidade no trato da menoridade pelo Estado. Regenerar e 

reeducar foram palavras de ordem da intervenção institucional sobre os menores durante 

a República Velha, como demonstro em estudo anterior (FONSECA, 2007). Formar o 

caráter dos menores significou implantar, em locais fechados, uma série de preceitos 

pensados para substituir disposições morais, que levavam a “infância abandonada a se 

contaminar pelo ambiente das ruas ou pelo convívio com pessoas de índole criminosa” 

(MOTTA, 1897. p. 23). Para colocar em funcionamento essa prática corretiva, entrou em 

cena a ênfase no trabalho como o instrumento eficaz para incutir nos internos normas de 

conduta adequadas (MARCÍLIO, 1998). O Instituto Disciplinar – assim como alguns de 

seus similares na época, como é o caso dos Institutos Disciplinares nas cidades de Mogi-

Mirim e Taubaté2 –, na organização de suas rotinas, aplicou elementos da educação 

escolar quando, por exemplo, parte de suas atividades aconteciam na instrução em sala 

                                                 
2 Entre 1902 e 1911, o estado paulista cria três institutos disciplinares, sendo o primeiro na capital, em 1903 e 
os outros em Mogi-Mirim e Taubaté, em 1911. 
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de aula (MOTTA, 1909; MOTTA FILHO, 1935). Aos internos, eram ministradas disciplinas 

semelhantes àquelas dos currículos escolares, com conteúdo muito parecido também. As 

atividades baseadas na agricultura, ou em oficinas, a disposição sempre em filas ao estilo 

militar – com os braços para trás, ou em posição de sentido –, são componentes da 

atuação do Instituto sobre os internos e mostram que tais práticas deram corpo a uma 

educação disciplinadora, voltada para a reforma do caráter e assentada no trabalho como 

recurso educativo. 

A finalidade da instituição é um primeiro determinante na constituição da disciplina 

interna do Instituto. O seu caráter de “regenerador dos menores” fez instalar, nos limites 

de seu ambiente, uma cultura institucional, que tem seus fundamentos gerais lançados 

desde as linhas do decreto estadual nº 1079, de dezembro de 1902, o qual expõe, no 

primeiro artigo, a que veio o Instituto Disciplinar, “com sede na Capital do Estado, 

subordinado ao secretario do Interior e da Justiça, sob a immediata inspecção do chefe de 

polícia, destina-se a incutir hábitos de trabalho a educar e a fornecer instrucção litteraria e 

profissional, esta ultima de preferência agrícola” (SÂO PAULO, 1902, p. 128). 

Sobre a vida dos menores no Instituto, o Regimento Interno estabelecia uma série 

de normas e formas de controle a serem aplicadas cotidianamente. Foram estabelecidas, 

entre outras coisas, o rito de entrada dos meninos na instituição, o qual iniciava-se com a 

sua identificação, seguida pela entrevista feita pelo diretor e pelo recebimento do uniforme 

da casa (SÃO PAULO, 1902; MOTTA, 1909). Nesse primeiro rito de enquadramento, os 

meninos passavam ao posto de internos e, por isso, a estar sob os condicionantes 

disciplinares da instituição, entre os quais, a vigilância mútua exercida por outros internos, 

a aplicação nos trabalhos da cozinha, a limpeza da casa e o trabalho agrícola.  

Um outro aspecto importante era o tempo livre dos internos, que também merecia 

controle, tanto nas férias, quanto nos finais de semana. Suas correspondências passavam 

pelo crivo da leitura do diretor e não poderiam conter palavrões e notícias que 

desabonassem o Instituto (SÃO PAULO, 1902). Esse sistema disciplinar do Regimento 

Interno previa, ainda, um elenco de recompensas e punições aplicáveis aos menores 

internados. Essa lista de recompensas e reprimendas constituía o que se pode nomear de 

disciplina compensatória, ou seja, um indicador dos atos que seriam premiados devido à 

obediência e aplicação e dos atos que seriam punidos em casos de descumprimento das 

regras. O decreto que estabeleceu o regimento interno do Instituto Disciplinar contribuiu 

para fixar esse sistema de disciplina compensatória, no qual o controle dos internos 

concedia benefícios imediatos ou a longo prazo (no caso dos pecúlios e prêmios em 
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dinheiro, a serem recebidos quando da saída do Instituto), e aplicava reprimendas e 

vexações públicas diante dos outros internados. 

 

Ócio e trabalho 

 

A atuação do Instituto Disciplinar na reforma da conduta dos menores partia da 

premissa de que o ócio fora, até então, o componente nocivo da vida desses sujeitos 

antes de sua entrada na instituição (MENSAGEM, 1911). O ócio, associado ao ambiente 

contaminador das ruas, era identificado com a progressiva corrupção moral à qual 

estavam submetidos os menores (MOTTA, 1896, 1909). A desocupação, desde as idades 

mais jovens, não era tratada tão somente como um problema social, e sim como um 

fenômeno moral também, uma vez que o ócio e a rua eram responsáveis por produzir 

distorções de caráter que comprometeriam a índole de meninos pobres e abandonados 

(O ESTADO DE S. PAULO, 1909; A CIGARRA, 1914). Por isso, o valor do trabalho era tal 

no funcionamento do Instituto que as suas atividades rotineiras estavam em muitos 

momentos convergindo de modo a colocar, constantemente, ocupações aos internos 

(MARCÍLIO, 1998; FONSECA, 2007). Com efeito, o tempo de permanência dos menores 

no Instituto corresponde à ocupação de seu espírito e ao direcionamento de suas 

energias, cujo instrumento primordial de controle e disciplina foi o trabalho.  

No Instituto Disciplinar, o preceito de recuperação pelo trabalho se tornou prática 

nas atividades agrícolas, no zelo dos prédios e nas oficinas industriais instaladas em 1911 

(MENSAGEM, 1913). Desde a sua fundação, aproveitando-se da conveniência de estar 

instalado em uma antiga fazenda, o Instituto organizou suas atividades práticas 

primeiramente em torno de serviços agrícolas. A ênfase nessa atividade teve uma dupla 

função no Instituto: servia tanto para a reeducação dos internos quanto para o suprimento 

de algumas necessidades da casa. Com efeito, as rotinas do Instituto foram montadas de 

tal forma que os afazeres dos internos estiveram constantemente dirigidos ao trabalho, 

sendo, ainda, aproveitados para gerar excedentes que provessem a casa de recursos e 

de mantimentos, no caso dos excedentes produzidos nas áreas de cultivo. A manutenção 

da casa também estava sob responsabilidade deles, constituindo parte de suas 

obrigações entre as tarefas que envolviam o trabalho (MOTTA, 1909; MOTTA FILHO, 

1935). A faxina dos dormitórios, a lavagem das roupas às margens do rio Tietê, a capina 

do terreno do Instituto, a arrumação da própria cama e o asseio com a cozinha, tudo 

envolvia a participação compulsória dos internos. 
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Em vários relatórios dos presidentes do Estado, em notícias no jornal O Estado de 

São Paulo, em relatório da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, de 1908, e na 

revista A Cigarra, em 1914, o caráter educativo do trabalho foi sublinhado diversas vezes 

como umas das virtudes do Instituto Disciplinar. O labor era lembrado pela sua utilidade 

na conservação da casa mas, também, por ser um meio bastante útil, tanto para 

disciplinar como para mostrar aos internos que, quando fossem egressos, saberiam como 

ser úteis numa sociedade produtiva. Isto é perceptível desde a condução dos internos 

caminhando em formação para as áreas agrícolas, até a execução dos trabalhos, na 

maioria das vezes em grupos, tudo sob a supervisão de um funcionário (MOTTA, 1909; A 

CIGARRA, 1914; MOTTA FILHO, 1935). 

Em diferentes momentos de sua história, o Instituto Disciplinar passou por 

reformas pontuais, justamente para possibilitar maior aplicação dos internos em diferentes 

atividades. De início, o trabalho agrícola ocupou o maior espaço no dia–a-dia dos 

internos, sendo criadas, em 1911, as oficinas industriais no Instituto. A reforma de 1911 é 

a mais visível e significativa até 1935, quando efetivamente acontecem mudanças 

estruturais no Instituto e este é convertido no Reformatório Modelo de Menores (MOTTA 

FILHO, 1935). Em 1911, são instaladas as oficinas industriais do Instituto, possibilitando, 

entre outras ocupações, o emprego do trabalho dos internos na fabricação de artigos para 

a Força Pública do Estado, como na oficina de colchoaria, por exemplo. Os esforços dos 

internos foram aproveitados na manutenção da casa e na geração de recursos e 

mantimentos. A produção das áreas agrícolas era empregada na alimentação servida na 

casa, os colchões da oficina de colchoaria iam para o almoxarifado da Secretaria de 

Justiça e Segurança Pública e os excedentes, tanto dos gêneros cultivados quanto das 

oficinas, eram vendidos, e sua receita incorporada ao orçamento do Instituto (SÃO 

PAULO, 1908). Os recursos gerados pelos trabalhos no Instituto também se destinavam 

ao pecúlio, o qual era acumulado pelos internos e retirado no dia em que se desligassem 

da instituição.  

O trabalho manteve no Instituto esta funcionalidade que, em primeira 

instância, era o seu instrumento essencial de lidar com os internos, elemento de 

manutenção da disciplina e gerador de receitas para o orçamento da casa. O Instituto 

organizou-se em torno do trabalho para reproduzir, em seu ambiente, o tipo de vida a que 

os internos deveriam se adaptar, gerando com os seus esforços os recursos que 

ajudavam a casa a se manter. Era algo como uma demonstração permanente de que o 

Instituto seria a ante-sala da vida na sociedade, ou seja, os internos estavam praticando 
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na instituição o que deveriam ser do lado de fora: disciplinados, moralizados, úteis, 

produtivos e ordeiros. O tipo de ofício oferecido pelo Instituto, essencialmente voltado 

para a atividade agrícola, inicialmente, foi reconhecido como insuficiente frente à 

modernização da sociedade paulista das primeiras décadas do século XX, mas, sem 

negar a qualidade do trabalho para disciplinar e mostrar o lugar social dos menores 

regenerados. Em mensagem ao Legislativo, no ano de 1913, o presidente do Estado, 

Rodrigues Alves, quis mostrar que o Instituto, apesar de se utilizar apenas da agricultura 

para recuperar os menores, estava se adaptando às transformações da cidade: 

 

Dentro de seis meses devem ficar installadas as officinas do Instituto 
Disciplinar, de mechanica, marcenaria, sapataria, secção de 
chumbadores, encanadores, etc. Com esta nova orientação a dar ao 
ensino, os internados poderão adquirir um officio que constituirá a 
verdadeira base de sua regeneração ao sahirem do Instituto. Os serviços 
agrícolas, únicos a que se dedicam actualmente, por certo não 
preenchem esse fim. Com o actual desenvolvimento industrial de São 
Paulo, o alumno do Instituto que aprender um officio qualquer, encontrará 
immediatamente uma collocação que lhe garanta os meios de 
subsistência.  (MENSAGEM, 1913. p. 32)   

 

Com as reformas de 1913 e 1914, o Instituto teve suas oficinas industriais, já 

previstas desde 1903 no decreto nº 1079, instaladas e entrando em funcionamento (A 

CIGARRA, 1914). Estas oficinas estavam voltadas para atividades de marcenaria e 

algumas limitadas a atividades industriais, como torno e oficinas de colchoaria. Mesmo 

introduzindo novos afazeres no Instituto, as oficinas industriais foram integradas à 

dinâmica do trabalho na casa. A disciplina permaneceu sustentada pelo trabalho, a 

supervisão dos funcionários manteve-se e a aplicação continuou sendo exigida. Os 

internos passavam uma parte considerável do seu tempo na instituição, envolvidos pelas 

obrigações dos afazeres, ora nas áreas agrícolas, ora nas oficinas, sendo isto uma prática 

que se consolidou como a base das atividades do Instituto, tanto nos seus vinte primeiros 

anos de funcionamento quanto na época de sua reformulação, em 1935. 

As mensagens dos presidentes do Estado, entre 1905 e 1927, reconheciam a 

utilidade do trabalho tanto para a manutenção do Instituto, como para a regeneração dos 

menores. Havia nisso algumas conveniências para o governo do Estado, entre as quais o 

fato de que o Instituto assumia o papel de local de encaminhamento dos meninos que 

perturbavam a ordem pública nas ruas da cidade, além do que a receita gerada pelo 

trabalho dos internos colaborava diretamente para a economia de recursos orçamentários 

investidos na manutenção da casa. Um relatório da Secretaria de Justiça e Segurança 
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Pública, de 1908, faz um balanço das rendas geradas pelo trabalho dos internos e aponta 

a sua vantagem nos depósitos que constituíam os pecúlios: 

 
 
A renda do Instituto tem crescido annualmente: em 1905, foi de 687$000; 
em 1906 – 2:379$600; em 1907 – 3:228$300 e em 1908, 5:020$500. 
Como para essas rendas concorrem sempre os trabalhos dos internados, 
seja nas hortas, seja nos pomares, seja na creação de porcos, della é 
retirada uma parte que, como incentivo e retribuição, é distribuída aos 
internados, empregados nos diversos misteres em que se occuparam, de 
conformidade com os esforços de cada um. Com essa distribuição de 
parte da renda aos internados, feita por autorisação expressa no Aviso 
número 201 de 15 de janeiro de 1907, tem-se constituído um pecúlio para 
cada um dos reclusos. Esse pecúlio foi até 19 de Dezembro de 1908 
recolhido á Caixa Econômica, que emitiu varias cadernetas a favor dos 
internados, representando ellas, naquella data, a somma de Rs. 
2:777$000. (SÃO PAULO, 1908. p. 35) 
 

A vantagem do trabalho na avaliação governamental era justamente aliviar as 

despesas com os internos do Instituto, tanto no custeio da casa, quanto nos depósitos 

que constituíam o pecúlio a que tinham direito quando terminasse seu prazo de 

internação. O trabalho dos internos era conveniente, pois, além do aspecto disciplinador 

e regenerador, gerava proventos não apenas retornáveis ao Instituto, mas também 

recompensa final resultante da aplicação diária às obrigações da casa. Com efeito, o 

trabalho foi o componente fundamental da vida no Instituto Disciplinar, tendo contribuído 

para organizar vários aspectos do trato com os internos. A disciplina era concretizada na 

aplicação dos menores às atividades, pelos resultados produzidos (colheitas, criações de 

animais, produtos das oficinas), pela limpeza e manutenção da casa, e tudo isto girava 

em torno do trabalho. A vigilância e o controle podiam acontecer efetivamente, pois os 

internos tinham seu tempo em grande parte ocupado pelas funções que 

desempenhavam, estavam constantemente agrupados de acordo com as determinações 

da Instituição e não apenas pelos contatos de amizade entre o contingente internado. Os 

resultados da tarefa regeneradora do Instituto também se mediam pelo que se produzia 

no seu terreno (MENSAGEM, 1914). A horticultura, a criação de animais, os pomares e, 

posteriormente, as oficinas, faziam com que o Instituto tivesse uma imagem produtiva, 

para reforçar que o trabalho apresentava seus resultados na correção dos menores. Os 

resultados do labor também eram colocados para os internos como recompensa por sua 

dedicação e disciplina no exercício de seus afazeres, com a possibilidade de 

compensações na casa (como lugares de honra e cargos de confiança) ou com depósitos 

nas cadernetas de poupança, que constituíam os pecúlios provenientes das rendas 
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obtidas com a venda dos excedentes. O trabalho fundamentou, ainda, o propósito 

regenerativo/educativo do Instituto Disciplinar ao ter constituído a essência das atividades 

que visavam incutir hábitos de obediência nos internos. Aliado ao seu preceito disciplinar, 

o trabalho tomou forma também de uma espécie particular de pedagogia a ser entendida 

como método implementado no Instituto, destinado a ser a sua ferramenta de correção da 

conduta dos menores.  
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DAS GOSSIP COLUMNS ÀS NOVAS COLUNAS SOCIAIS BRASILEIRAS: POLÍTICA E 

MODERNIZAÇÃO NA IMPRENSA BRASILEIRA NAS DÉCADAS DE 1950 E 1960 

 

Maurício de Fraga Alves Maria1 

 

Resumo:  O artigo em questão trata de documentar como os novos colunistas sociais 
brasileiros, inspirados no colunismo social norte-americano que desde a década de 1920 já 
desfrutava de grande prestígio nos Estados Unidos, adaptaram esse colunismo ao já 
praticado no Brasil, sobretudo de inspiração francesa, criando um novo gênero jornalístico 
brasileiro que marcou a imprensa das décadas de 50, 60 e 70 do século XX, tendo como um 
dos alvos principais as figuras políticas nacionais. Buscamos com isso interpretar a atuação 
desses colunistas sociais em meio às mudanças sociais entre as elites estadunidenses e 
brasileiras, sobretudo após a 2ª Grande Guerra. 
 
Palavras-chave:  Colunas Sociais – modernização – política. 
 
 
Abstract:  The article in question comes to documenting as inspired by American gossip 
columnism, since the decade of 1920 already enjoyed high prestige in the United States, the 
new Brazilian gossip columnists adapted to this columnism already practiced in Brazil, mainly 
of French inspiration, creating a new genre journalistic Brazilian press that marked the 
decades of 50, 60 and 70 of the twentieth century, and as one of the main targets national 
political figures. We interpret this with the performance of these gossip columnists amid the 
social changes between the U.S. and Brazilian elites, especially after the 2nd World War. 
 
Keywords:  Gossip Columns – modernization – politic. 

 
 

“Ter nome no jornal é um emblema dos tempos modernos”. 
(“De colunas e colunáveis”, Jornal do Brasil, 18 de março de 1995, 

p.11). 
 

Já em meados da década de 1950, a imprensa brasileira vivenciava uma notável 

impulsão iniciada a partir dos investimentos do capital estadunidense. Regidas 

principalmente pelo capital privado e sem a forte censura de órgãos como o DIP 

(Departamento de Imprensa e Propaganda), que durante todo o “Estado Novo” determinou o 

que era publicado, os jornais tornavam-se cada vez mais fortes instrumentos políticos nas 

mãos das classes mais abastadas, bem como dos novos grupos que emergiam no cenário 

político nacional. Vendo na iniciativa privada os meios para a desnacionalização da grande 

imprensa brasileira, estes grupos passam, em uma escala ainda maior, a utilizar da 

imprensa, em suas múltiplas facetas, para se auto-afirmarem nacionalmente e 

regionalmente. 
                                                 
1 Mestrando em História e Sociedade pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus de 
Assis (UNESP/Assis). É vinculado à linha de pesquisa Identidades Culturais, Etnicidades e Migrações, sob a 
orientação da professora Dra. Flávia Arlanch Martins de Oliveira. Atualmente desenvolve pesquisa referente ao 
desenvolvimento do colunismo social brasileiro pós 1950 em algumas das grandes cidades brasileiras como Rio 
de Janeiro, São Paulo e Curitiba, bem como sua difusão nas cidades da região Centro-Sul do Estado do Paraná.   



 

Os Estados Unidos não apenas agiram economicamente sobre os jornais brasileiros 

através da propaganda e do marketing, mas também inspirando os jornalistas brasileiros 

com suas técnicas e modelos de imprensa, contribuindo também para a profissionalização 

do jornalismo.  

 Até então, os periódicos brasileiros seguiam o modelo francês de jornalismo, cuja 

técnica era muito próxima da literária (“literatura sob pressão”, como a definira Alceu 

Amoroso Lima2). Os gêneros mais valorizados eram a crônica, o artigo polêmico e o de 

fundo, mais opinativos e mais livres. Mais agressivos e virulentos, esses jornais eram 

marcados pelos debates e polêmicas envolvendo, sobretudo, a política3. 

Jornalistas brasileiros que haviam estagiado em alguns dos maiores e mais 

conceituados jornais estadunidenses, vão ser os grandes agentes de mudança no modo de 

fazer jornal no Brasil4, pautando-se sobre os ideais de uma imprensa mais “informativa”, 

menos tendenciosa, mais direta, buscando a “objetividade” e a “imparcialidade”, assim 

como, supostamente, praticado na imprensa norte-americana 5. 

Técnicas como o lead e a “pirâmide invertida”, implantação de novos cargos nas 

redações dos jornais, como o copy-desk6, e a adoção e criação de manuais de redação7 

passaram a moldar a prática jornalística dos grandes centros brasileiros, sendo somente 

décadas mais tarde difundido para as capitais menores e outras cidades brasileiras. Porém, 

essa também é a época de crescimento de grandes gêneros jornalísticos-opinativos que se 

tornarão famosos na imprensa brasileira, como, por exemplo, o colunismo social. Opinativo 

e claramente subjetivo, entendemos o colunismo social como o gênero jornalístico que 

                                                 
2 LIMA, Alceu Amoroso. O jornalismo como gênero literário. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 2004, 88 p. (Coleção 
Clássicos do Jornalismo brasileiro). 
3 RIBEIRO, Ana Paula Goulart. Jornalismo, literatura e política: a modernização da imprensa carioca nos anos 
1950. Estudos Históricos, Mídia, n.31, 2003/1, p.1-15. Disponível em: <www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/345.pdf>. 
Acesso em: 19 Set. 2008. 
4 O trabalho mais pontual nesse sentido é a empreendida pelo jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva. (Cf. 
SILVA, Carlos Eduardo Lins da. O Adiantado da Hora: a influência americana sobre o jornalismo brasileiro. 1. ed. 
São Paulo: Summus, 1991, 120 p.). 
5 Entre os pesquisadores, a idéia de “objetividade” e “imparcialidade” buscada pela imprensa deste período é 
notavelmente criticada, sobretudo pelos historiadores, principalmente a partir da década de 80, como Arnaldo 
Contier, Maria Helena Capelato e Maria Ligia Prado, entendendo a imprensa como, fundamentalmente, 
“instrumento de manipulação de interesses e de intervenção na vida social” (Cf. LUCA, Tania Regina de. História 
dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org). Fontes históricas. 1. ed. São Paulo: 
Contexto, 2005, p.118). 
6 O lead era a abertura do texto, o primeiro parágrafo, que devia resumir o relato do fato principal, respondendo a 
seis perguntas básicas: quem?, fez o quê?, quando?, onde?, como?, e por quê?. Símbolo máximo do jornalismo 
moderno, o lead veio substituir o “nariz de cera”, texto introdutório longo e rebuscado, normalmente opinativo. A 
pirâmide invertida consistia em uma técnica narrativa onde o texto noticioso deveria ser estruturado segundo a 
ordem decrescente de interesse e relevância das informações, de maneira que o leitor tivesse acesso aos dados 
essenciais sobre o acontecimento nos parágrafos iniciais. Os fatos seriam expostos por ordem de importância. 
Além de atender a lógica da leitura rápida, facilitava também o processo de edição, permitindo que, na hora da 
montagem da página, se cortasse o texto pelo final, sem lhe causar danos. O copy-desk, um grupo de redatores, 
era responsável pela padronização e revisão das notícias, sendo que, se necessário, poderiam reescrever as 
matérias para dar-lhes unidade de estilo (Cf. RIBEIRO, op. cit., p. 2-4). 
7 Os manuais de redação nos Estados Unidos já eram utilizados desde o final do século XIX, a exemplo de 
manuais como o The Style Book of the New York Times, o manual de redação do jornal New York Times. No 
Brasil, o primeiro a ser implantado vai ser o Manual de Redação do jornal Diário Carioca, implantado pelo 
jornalista Pompeu de Souza no início da década de 1950. 



 

melhor se adaptou às condições brasileiras, sendo prática comum ainda hoje em um grande 

número de jornais brasileiros. 

 

Colunas sociais: dos Estados Unidos ao Brasil 

 

Inspirados no colunismo social norte-americano, que desde a década de 19208 já 

desfrutava de grande prestígio nos Estados Unidos, os novos colunistas sociais brasileiros 

adaptaram esse gênero ao já praticado no Brasil, criando um novo gênero jornalístico 

brasileiro que marcou as décadas de 50, 60 e 70 do século XX.   

Hora relatando festas, hora perpassando suas falas pela vida mundana das “altas 

rodas” 9, essas colunas sociais construíram uma forma alternativa e particular de expressão 

da opinião de seus escritores e dos veículos de informação às quais estavam ligadas. 

Informações fúteis, de caráter de curiosidades, fait’divers, eram agora mescladas a fofocas 

sobre milionários, artistas e principalmente sobre um tipo de “celebridade” bastante peculiar: 

os políticos. Em sua grande parte, ligados às grandes famílias, esses políticos possuíam um 

grande capital simbólico que lhes era advindo de suas origens familiares, bem como da 

posição social que possuíam. A política, assim como fazia parte dos comentários dos 

colunistas norte-americanos, passara a possuir uma importância vital para as colunas 

sociais brasileiras.  

Nos Estados Unidos essa relação era mais antiga. Os colunistas sociais naquele 

país haviam contribuído consideravelmente para a mudança do cenário social das grandes 

cidades. Em 1924, a colunista Sra. John King Van Rensselaer assim comentava sobre a 

forma como as elites das grandes cidades norte-americanas eram compactas e estáveis 

antes da 2ª Grande Guerra: “A Sociedade cresceu mais por dentro do que por fora [...] Os 

elementos estranhos que absorveu foram reduzidos. O círculo social ampliou-se, geração a 

geração, pela abundante contribuição de cada família à posteridade [...] Havia uma fronteira 

tão sólida e tão difícil de ignorar como a Muralha Chinesa” 10.  

A política, bem como o pertencimento às “altas rodas”, era um privilégio de poucos, 

geralmente, membros de famílias “antigas”. Porém, constantemente ameaçados por 

pessoas que, como afirmara a mesma colunista Van Rensselaer, “procuram escalar 

                                                 
8 Mesmo momento em que, segundo Ana Paula Goulart Ribeiro, estaria sendo gestada a idéia de “objetividade” 
da imprensa estadunidense. Desta forma, as colunas de notas ou colunas sociais são formadas nos moldes 
modernos ao mesmo tempo em que algumas das idéias tão caras ao jornalismo-empresa norte-americano 
começam a ser empregadas (Cf. RIBEIRO. op. cit., p.8). Provavelmente como meio de resistência dos jornalistas 
frente aos gêneros jornalísticos de caráter literário e opinativo e seu grande sucesso junto ao público. 
9 Utiliza-se aqui o termo empregado por C.Wright Mills, entendendo por “altas rodas” o “conjunto de grupos cujos 
membros se conhecem, se vêem socialmente e nos negócios [...]. A elite, segundo este conceito, se considera, e 
é considerada pelos outros, como o círculo íntimo das “classes sociais superiores” (MILLS, C. Wright. A Elite do 
Poder. Trad. Waltensir Dutra, 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1968, p.19 - 20). 
10 RENSSELAER, Mrs. John King Van. The Social Ladder. N. York: Henry Holt, 1924, p.30-32 (Cf. MIILLS, op. 
cit.). 



 

ousadamente as muralhas do exclusivismo social” 11, essas ricas famílias buscavam resistir 

a todo custo.  

O sociólogo norte-americano C. Wright Mills, buscando perceber de que forma o 

cenário político norte-americano se alterou em fins da 1ª Grande Guerra, ressalta a idéia de 

que não se deve supor que as famílias com “pedigree” não admitiram famílias sem 

“linhagem” em seus círculos sociais, especialmente depois que elas tomaram conta de suas 

firmas bancárias12, e ainda afirma: “Do ponto de vista de status social, que se procura 

basear sempre na descendência familiar, isso significa que as muralhas estão sempre a 

desmoronar”13. 

Ocupando um lugar privilegiado entre essas famílias, os colunistas sociais passaram 

a ser meios de ascensão social por aqueles que não tinham a “linhagem” a que Mills se 

refere. Desta forma, as colunas sociais, passam a ser um importante meio de inserção 

desses novos ricos nas “altas rodas”.  

Politicamente, as colunas sociais adquiriram um caráter extremamente importante 

para a mudança da lógica das relações sociais no seio da sociedade norte-americana. 

Essas colunas sociais passaram a constituírem-se em locais privilegiados da criação de 

novas figuras políticas e sociais. O The Social Register, grande lista composta de 400 a 800 

famílias que eram apontadas como as principais “famílias da América”, e que teriam passe 

livre para freqüentar os principais clubes e círculos políticos das principais cidades norte-

americanas no início do século XX, passa a não ser tão conclusiva, sobretudo a partir da 

criação de novas listas feitas pelos colunistas sociais14. 

As novas celebridades – a elite institucional, os “senhores da guerra”, a sociedade 

metropolitana e os profissionais da diversão15 – passam a fazer parte dos grandes círculos 

sociais e políticos, ou melhor, passam a criar os seus próprios círculos sociais e políticos. 

 Café-society, termo criado pelo colunista Maury Paul (o primeiro a assinar como 

Cholly Knickerboker), em 1919, para “designar um pequeno grupo de pessoas que se reunia 

em público mais provavelmente não se visitava em casa”16, passa a ser definição por 

excelência desses novos círculos, onde os colunistas sociais adquirem um papel ainda mais 

privilegiado do que o que possuíam com as “antigas famílias”. 

 Lugares como o Stork Club, em Nova Iorque, passam a ser referências do Café-

society. Em torno de clubes como esse, colunistas como Igor Cassini, sucessor de Maury 
                                                 
11 RENSSELAER, op. cit, p. 53-54. 
12 MILLS, C. Wright, op. cit., p.63. 
13 Ibidem, idem. 
14 Para o autor Dixon Wecter, as famílias que pela descendência ou posição social, ou por outras qualidades, são 
naturalmente incluídas na melhor sociedade de qualquer cidade ou cidades, são geralmente as mesmas que 
integram o The Social Register. Porém, para Wecter, “uma impessoalidade, isenção e ar de inquisição secreta, 
muito eficientes, cerca The Social Register. Um certo anonimato é essencial ao seu sucesso e prestígio 
permanentes (Cf. WECTER, Dixon. The Saga of American Society. 1. ed. New York: Scribner’s, 1937, p.234). 
15 MILLS, op. cit., p.87. 
16 Ibidem, idem. 



 

Paul, encontrava terreno fértil para escrever colunas mais ousadas e que, diferente de seu 

antecessor, não se limitavam aos eleitos pelo The Social Register, ia além. Um mundo que, 

“mais brilhante do que o tradicional, [...] não está absolutamente circunscrito ao The Social 

Register” 17. Em 1937, segundo relação feita pela revista Fortune, um terço da “lista social” 

do café-society não estava no The Social Register 18.  

 Esta situação tinha implicações diretas sobre a política estadunidense. Clubes como 

o Stork Club eram pontos fundamentais da política anticomunista norte-americana. Símbolo 

da política cultural do senador McCarthy, o café-society era o principal ponto de ataque aos 

comunistas. O Josephson’s cabaret, como era chamado, era o seio da consciência e da 

relação dos políticos de direita nova-iorquinos, sendo crucial no momento da Guerra Fria. 

Nessa perspectiva, colunistas como Walter Winchell, considerado um campeão da mídia, 

era uma das ferramentas fundamentais da política de propaganda anticomunista de 

MacCarthy na década de 1950, o que lhe garantiria inúmeras inimizades19. 

Winchell, que antes de 1920 escrevia fofocas dos bastidores das peças nas quais 

atuava, foi o criador, e talvez o maior nome, das novas gossip columns que fizeram sucesso 

nos Estados Unidos até o final da década de 60. Walter Winchell modificou as colunas sobre 

sociedade, “publicando pequenas notas sobre a vida privada, e acrescentando aqui e ali um 

ponto de vista debochado e sarcástico sobre pessoas famosas” 20.  

 A escritora Jeannette Walls fala das mudanças empreendidas por Walter Winchell e 

do impacto das mesmas na imprensa norte-americana: 

 

Quando a coluna de Winchell apareceu primeiramente em 1920 no diário 
New York Evening Graphic, editores de jornais concorrentes viram o que ela 
fizera pela circulação do periódico e rapidamente trataram de providenciar 
suas próprias gossip columns. Logo, a maior parte dos jornais no país 
continha pelo menos uma coluna de fofocas e muitos traziam quatro ou 
mais. Entre as décadas de 1930 e 1940, estas colunas eram parte integral 
dos jornais, e os colunistas sociais eram amados e mesmo respeitados pelo 
público. Ao fim da década de 1940, Winchell alcançou um número estimado 
de noventa por cento do público americano, entre suas colunas e 
espetáculos de rádio; e era considerado, fora da política e da religião, o 
mais poderoso homem da América.21 
 

Colunistas como Walter Winchell e outros escritores de grandes tablóides norte-

americanos, grandes manipuladores da opinião pública, eram figuras importantes do 

comentário político e na criação de representações sobre os políticos, e sobre a política 
                                                 
17 MILLS, op. cit., p.88. 
18 MILLS, op. cit., p.89. 
19 STOWE, David W. The Politics of Cafe Society. The Journal of American History. v. 84, n.4, Mar. 1998, p. 
1404. 
20 Cf. SOUZA, Rogério Martins. O cavalheiro e o Canalha: Maneco Muller, Walter Winchell e o apogeu dos 
colunistas sociais após a Segunda Guerra Mundial. Revista Pauta Geral, v. 1, n. 9, Florianópolis, 2007, p.63-91. 
21 Tradução de trecho da obra WALLS, Jeannette. Dish: how gossip became the news and the news became just 
another show. 1. ed. New York: Perennial Books, 2003. 384 p., encontrada no artigo de Rogério Martins 
(SOUZA, op. cit., p.6). 



 

como um todo. Freqüentadores de clubes como o Stork, lugares de encontros políticos, ali 

encontravam lugar privilegiado para a “colheita” de suas fofocas. Sindicalizados e 

poderosos, esses colunistas eram pessoas bajuladas e importantes na política regional e 

nacional. 

No Brasil, o processo foi mais tardio. Além disso, os grandes colunistas sociais da 

década de 50 e 60 do século XX agiriam de forma diferenciada do ocorrido nos Estados 

Unidos. Adotando o modelo das colunas norte-americanas, colunistas como os cariocas 

Jacinto de Thormes e Ibrahim Sued, o paulista Tavares de Miranda, entre outros, seriam 

mais sutis em suas críticas políticas22. 

“A lista das dez mais elegantes era coisa americana, mas as listas americanas não 

tinham a dimensão que estas ganharam aqui no Brasil”23. Assim se referiu Manuel 

Bernardes Müller (Jacinto de Thormes) a uma das práticas do colunismo norte-americano 

que ele iria se inspirar no início da década de 50 e que o levaria a ser reconhecido no Brasil 

como o criador do moderno colunismo social brasileiro24. Filho de Diplomatas, de família 

rica, “Maneco Muller”, como era conhecido, teve papel importante na conquista de um 

espaço na imprensa brasileira nunca antes visto pelos cronistas sociais, como eram 

conhecidos antes de Maneco.  

A crônica social, já existente no Brasil desde o final do século XIX até meados da 

década de 40, ainda dedicava-se a simplesmente listar os acontecimentos sociais como 

casamentos, aniversários, falecimentos e moda25. Prática inovada por Maneco, o colunismo, 

passava agora a opinar, comentar os acontecimentos com certo teor irônico, muitas vezes 

jocoso, e que ganharia sucesso, segundo ele, fruto das leituras das colunas sociais de 

jornais norte-americanos: 

 

Eu lia sobretudo o New York Times e o Washington Post e – de vez em 
quando – os jornais de Los Angeles, porque traziam a cobertura de cinema. 
As colunas que me influenciaram eram publicadas por esses jornais. Mas 
eu não podia fazer igual. Tinha de adaptar. Porque nos Estados Unidos 
havia colunistas que tinham um poder terrível: derrubavam fábricas, 
derrubavam shows, derrubavam pessoas. Aqui, fiz então a brincadeira de 
inventar o Jacinto de Thormes. Devo dizer que o Rio de Janeiro tinha uma 
personalidade. Se estivessem no Rio, aqueles colunistas não escreveriam 
como escreviam nos Estados Unidos. O Rio era uma das cidades mais 
divertidas do mundo26. 
 

                                                 
22 O menos sutil era Ibrahim Sued. Talvez por isso tenha inspirado tão grandemente as gerações posteriores. 
23 NETO, Geneton Moraes. Jacinto de Thormes: o dia em que o criador do moderno colunismo social enganou a 
rainha da Inglaterra no Maracanã. Disponível em: <http://www.geneton.com.br/archives/000030.html>. Acesso 
em: 15 Mai. 2007. 
24SODRÉ, Muniz. Colunismo Social: Gente boa e gente fina. Disponível em: 
<http://observatório.ultimosegundo.ig.com.br/artigos/fd260820031.htm>. Acesso em: 15 Mai. 2007. 
25 MARTINS, Ana Luiza. Revistas em Revista: imprensa e práticas culturais em tempos de República, São Paulo 
(1890-1922). 1. ed. São Paulo: EDUSP: FAPESP: Imprensa Oficial do Estado, 2001, p.340. 
26  NETO, op. cit. (grifos meus). 



 

 Preocupado com as especificidades de sua cidade, Maneco percebia que a 

aplicação do colunismo social aos moldes estadunidenses não teria efeito similar ao 

ocorrido nos Estados Unidos. Era necessário adaptá-lo27. As listas das “Dez Mais do Ano”, 

publicadas nos jornais e, principalmente, em revistas como a Manchete, do “Grupo Bloch” – 

revolucionários na apresentação gráfica das revistas brasileiras –, era um grande exemplo 

das adaptações empreendidas por “Maneco” das listas norte-americanas. 

 

 
Jacinto de Thormes, “As Dez Mais” – Os Melhores do Ano Revista Manchete, lista publicada na mais 
famosa revista da década de 1960, mostra o poder conquistado por esse colunista. Essas listas eram 

apresentadas em diversos meios de comunicação. 
  

Segundo Maneco, quando Prudente de Moraes, Redator-chefe do Diário Carioca,  

convidou-o para escrever a coluna social, “era tudo muito francês – tout em bleu, tout em 

rouge. Eu achava aquilo uma frescura, mas como precisava ganhar dinheiro, não pude 

                                                 
27 É importante apontar que, em 2 de Julho de 1956, começavam a ser publicadas no jornal Ultima Hora, de 
propriedade do jornalista Samuel Wainer, a coluna The international Set, composta pela coluna de Walter 
Winchell e pela coluna The nova York informa Cholly Knickerbocker, as duas principais colunas norte-
americanas traduzidas em português, colocadas logo após a coluna Ronda Social, na época assinada pelo 
jornalista João Rezende. Mais tarde, em 1961, começaria a assinar a coluna social do Ultima Hora o colunista 
Jacinto de Thormes, com o nome de Sociedade e Adjacências, que será mantida até 1964, quando o colunista 
passa a assinar uma coluna sobre futebol no mesmo jornal. Era também colunista do Ultima Hora o jornalista 
Sérgio Porto, conhecido como Stanislaw Ponte Preta, que elegia todo ano as “certinhas do Lalau” e que possuía 
como característica sempre colocar uma foto de uma mulher com as pernas de fora em sua coluna. 



 

recusar” 28. Luiz Maklouf Carvalho se refere a esse momento como uma grande “mudança 

editorial brasileira”. Segundo o autor, de forma semelhante ao relatado por Maneco a 

Geneton, o futuro colunista “jogava futebol, lutava boxe, e achou que era uma “viadagem”. 

Mas topou, desde que com pseudônimo” 29.  

A política estava presente em forma de fofoca. Apenas o gostinho da notícia era 

dado ao púbico. Maneco não utilizou todo o poder que detinha, geralmente os grandes 

escândalos e fofocas terminavam, ou sequer começavam, com a expressão “depois eu 

conto”. Na verdade nunca contava nada. 

Um segundo exemplo, e que pode elucidar ainda mais o nosso objetivo de detectar 

as maneiras de como a política estava presente nas colunas sociais e por ela era 

representada, são as colunas de Ibrahim Sued. 

 
                                                 
28 Ibidem, idem. 
29 CARVALHO, Luiz Maklouf. Cobras criadas: David Nasser e O Cruzeiro. 1. ed. São Paulo: Editora SENAC São 
Paulo, 2001, p.301. 



 

“Ibrahim Sued, o mais lido cronista social do Brasil usando uma camisa BanTan mod. Grand Monde” 
(Revista O Cruzeiro, 17/06/1954). A presença de colunistas em propagandas de produtos demonstra 

a importância adquirida por estes já em meados da década de 1950, como demonstra o exemplo 
acima de Ibrahim Sued, enquanto formadores de opinião, inclusive na moda. 

 

Mais ousado, Ibrahim Sued, de família pobre, filho de imigrante libanês, com 

pouquíssima escolarização, não apenas inovou o colunismo social brasileiro, seguindo os 

passos de Maneco Muller. Ibrahim lhe deu novo tom, nova perspectiva, seja na abordagem, 

na estrutura, na linguagem utilizada – talvez umas das características mais notáveis do 

“iletrado” Ibrahim – sendo seguido por diversos outros colunistas, seja nos grandes centros 

ou nas diversas cidades aonde o colunismo já chegara a fins da década de 50, quando 

ainda não se pensava ou não era possível a difusão da “imprensa informativa”, tão cara aos 

grandes jornais dos grandes centros. Para Ibrahim as colunas não foram apenas um meio 

de ascensão, eram a sua filosofia. 

Ainda mais sarcástico que Maneco, as colunas de Ibrahim Sued, publicadas em 

diversos jornais – O Globo, Manchete, Diário Carioca, Gazeta de Notícias, entre outros –, 

eram marcadas pela articulação entre a “informação curta, direta, informativa por excelência, 

muitas vezes agressiva, quase sempre anti-romântica”30. Ibrahim criara uma articulação 

entre a “imprensa informativa”, valorizando o “furo”, a reportagem, mas com muita opinião e 

personalidade. 

A política figurava em suas colunas de forma jocosa: escândalo envolvendo políticos, 

familiares, grandes autoridades – não se pode esquecer que, como fotógrafo do jornal O 

Globo, no início de sua carreira em 1946, Ibrahim tirou uma foto na qual o político Otávio 

Mangabeira beija a mão do general e futuro Presidente norte-americano Dwigt Eisenhower, 

que virou capa. 

                                                 
30 TRAVANCAS, Isabel. A coluna de Ibrahim Sued: um gênero jornalístico. Disponível em: 
<http://bocc.unisinos.br/pag/travancas-isabel-coluna-ibrahim-sued.pdf>. Acesso em: 15 Mai. 2007, p.2. 



 

 
"Em nome do país (...) inclino-me respeitoso diante do General Comandante-Chefe dos Exércitos que 
esmagaram a tirania, beijando, em silêncio, a mão que conduziu à vitória, as Forças da Liberdade". E 
beijou as mãos do visitante. Foi um escândalo nacional. A Constituinte foi obrigada a dedicar um dia 
de seus trabalhos ao "polêmico beijo". A cena, por muitos anos simbolizou a submissão do Brasil aos 

EUA e consagrou Ibrahim Sued como repórter  
(Fonte: http://politicaegroselha.blogspot.com/2007/08/o-beija-mo-e-o-ministro-do-futuro.html). 

 

As fofocas, carregadas de originalidade e malícia, abordaram diversos temas: “o 

PTB, assim como sua opção de não votar neste partido mereceu nota, a transferência da 

capital para Brasília – fato do qual discorda com veemência -, e a crítica feroz ao regime 

implantado em Cuba por Fidel Castro foram destaque em seus textos”31; apoiou a 

candidatura de Fernando Collor de Melo, criticou a UNE; no cenário internacional deu 

especial atenção para a eleição de Perón na Argentina, a coroação da Rainha Elizabeth da 

Inglaterra, a guerra do Vietnã, as mortes dos irmãos John e Bob Kennedy, Salasar, de 

Gaulle e do Papa Pio XII, o caso Watergate e a guerra das Malvinas. As campanhas 

políticas também faziam parte de seu repertório. 

Em suma, personagens e fatos políticos eram comuns em suas colunas: 

 

Meu colunismo sofreu forte influência de duas pessoas: Walter Winchell e 
Elza Maxwell. Com Winchell, principalmente, e desde muito cedo, aprendi 
que o campo de ação do colunismo não se restringe apenas ao das 
“bonecas e deslumbradas” – quando bem exercido, ele influencia os 
principais setores de atividade de um país. Com Elza, decididamente, vi que 
o lado ameno da vida não implica, necessariamente, em futilidade: Winchell 
está registrado nos anais do Senado Americano; ele e o Presidente 
Roosevelt “foram os homens que mais atuaram para que os States 
entrassem na II Grande Guerra”; Elza, um dia, foi visitar a então Rainha 
Frederica da Grécia e esta lhe pedi que fizesse alguma coisa pelos pobres 

                                                 
31  TRAVANCAS, op. cit., p.5. 



 

de seu país. A colunista, na ocasião com força total, para atrair turistas às 
ilhas gregas pediu ao iate de Stravos Niarchos emprestado e organizou um 
badaladíssimo cruzeiro pelo arquipélago grego. O cruzeiro deu capa do 
Time e o roteiro, hoje, é uma das atrações turísticas da Europa. No meu 
colunismo, aproveitando as lições herdadas e utilizando-as de acordo com 
as necessidades e contradições nacionais, já atuei ao lado de presidentes 
da República, fiz campanhas contra metas de governo – como no caso de 
Brasília quando fui dos raros jornalistas a declarar que Juscelino estava 
abandonando o Rio e construindo uma capital às pressas –, colaborei com o 
ex-Presidente Jango Goulart, de quem antes fora terrível inimigo político 
tendo, posteriormente, conspirado para derrubá-lo na Revolução de 31 de 
Março. Depois da Revolução, entre outros episódios, participei da 
popularização de um candidato à presidência: o Marechal Arthur da Costa e 
Silva, então ministro da Guerra e que disputava com outro general, Cordeiro 
de Farias, a preferência dos militares à sucessão de Castello Branco. Nesta 
campanha, o meu poder de comunicação foi de grande importância. E o 
carinhoso apelido de “Seu Arthur” que popularizei consolidou a imagem do 
falecido presidente [sic]32. 
  

 Ibrahim sabia do poder que exercia, ou que “imaginava exercer”, e da forma como as 

“representações” por ele criadas tinham repercussão nacional. Com grande “capital 

político”33, construindo “uma identidade para si”, sob a égide do poder que o colunismo 

norte-americano havia conquistado. Podemos perceber que Ibrahim, em suas memórias, 

busca evidenciar, dar relevância, dando aos fatos que rodeiam sua vida de colunista 

características excepcionais, para ser lembrado34. Como “representação”, seu texto dá 

mostras, com todo o “efeito de verdade” que lhe é particular, reordenando os fatos, 

“representando-se” para si e para seus leitores ao mesmo temo em que aponta para 

diversas representações políticas por ele criadas. Atento ao sucesso que esses colunistas 

haviam alcançado, Ibrahim aponta para os mesmos a fim de construir uma linearidade entre 

a escrita destes e a sua, inserindo-se em uma tradição de sucesso. 

 

Conclusão 

 

 Como conclusão preliminar, podemos afirmar que a política sempre esteve presente 

entre os temas abordados pelo colunismo social pós década de 50 e pela imprensa 

brasileira como um todo, mesmo que maquiada pelas técnicas jornalísticas e manuais de 

redação. Alvo privilegiado, a política tornou-se um dos focos principais, sobretudo entre os 

colunistas, a partir desse momento. Seja nos Estados Unidos ou no Brasil, o colunismo 

                                                 
32 SUED, Ibrahim. 20 anos de caviar. 1. ed. Rio de Janeiro: Edições Bloch, 1972,  p.21-22. 
33 Cf. BOURDIEU, Pierre. A distinção: crítica social do julgamento. 1. ed. São Paulo: EDUSP; Porto Alegre, 
Editora Zouk, 2007, 560 p. 
34 Fazemos aqui quase que uma inversão das palavras de Ângela de Castro Gomes, porém, sem pretender 
alterar o sentido buscado pela autora: “em todos esses exemplos do que se pode considerar atos biográficos, os 
indivíduos e os grupos evidenciam a relevância de dotar o mundo que os rodeia de significados especiais, 
relacionados com suas próprias vidas, que de forma alguma precisam ter qualquer característica excepcional 
para serem dignas de ser lembradas” (Cf. GOMES, Ângela de Castro. Escrita de si, escrita da História: a título de 
prólogo. In: Escrita de Si, Escrita da História. 1. ed. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2003, p.11. 



 

social foi, e ainda é, um grande produtor de representações políticas. Suas notas, 

carregadas de ironia e malícia, constituem-se em um terreno fértil para a percepção das 

práticas políticas nacionais e internacionais. 

Ainda, como fonte importante para a percepção das representações, em seu sentido 

amplo, nota-se o papel privilegiado que o colunismo social obteve enquanto estratégia 

atuante em meio às relações sociais de diversas “culturas políticas” – para tomar de 

empréstimo o conceito utilizado por Serge Berstein, para designar “uma espécie de códigos 

e de um conjunto de referentes de um grupo”35.   

Criando identidades, moldando comportamentos, atuando entre as lutas partidárias 

e/ou de grandes famílias – dotadas ou não de uma leitura comum de seu passado e de seu 

presente –, essas colunas sociais foram importantes na iniciativa por parte desses grupos 

em resistir ao avanço de novos grupos e de novos interesses políticos, muitas vezes 

contrários aos estabelecidos, como tentarei demonstrar com análise das colunas “Rumores 

Sociais”, publicadas no jornal Folha do Oeste entre nos anos de 1959 a 1964 em 

Guarapuava, PR. O objetivo é poder elucidar questões mais amplas a partir do estudo em 

escala menor36, buscando perceber os inúmeros contextos que rodeiam a trajetória dessa 

coluna social e a dos grupos que dela se utilizaram para manutenção de seu status quo. Um 

olhar cuidadoso sobre os jornais pode permitir a reconstrução de cenários e de relações de 

poder imprescindíveis para a compreensão de dinâmicas locais. 
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O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL DE SÃO PAULO: AS 

ATIVIDADES DA POLÍCIA POLÍTICA E A INTRINCADA ORGAN IZAÇÃO DE SEU ACERVO 

 
                 Larissa Rosa Corrêa1 

 
 
Resumo: 
Esse artigo busca apresentar parte da história do Departamento Estadual de Ordem Política e 
Social de São Paulo – DEOPS –, por meio das atividades realizadas pelas delegacias 
especializadas que compunham a polícia política de São Paulo e da estrutura organizacional de 
seu arquivo. O conhecimento do trabalho cotidiano da repressão ao “crime político e social” 
desenvolvido pelos diversos setores do órgão e, principalmente, pelo Arquivo Geral, possibilita 
compreender o contexto em que os documentos foram produzidos. Na segunda parte, 
procuramos apontar algumas observações no tocante à lógica de arquivamento da série 
Dossiês do acervo DEOPS.2  
 
Palavras-chave:  polícia política – DEOPS – dossiês. 

 

As atividades da polícia política 

 
Criada em 1924, com a função de assegurar e disciplinar a ordem no país, a Delegacia 

de Ordem Política e Social, como era chamada nos seus primórdios, foi instituída pela lei nº 

2304 que tratava de reorganizar a polícia do Estado.3 Ao longo de sua existência, o DEOPS 

passou por diversas mudanças em seu organograma. Essas transformações administrativas 

são importantes para a compreensão não apenas da história do funcionamento do órgão, mas 

também para ter uma idéia do quanto restou da documentação produzida pela instituição desde 

a sua criação. 

Em 1930, a Delegacia de Ordem Política e Social foi desmembrada em duas: a de 

Ordem Política e a de Ordem Social.4 Mais tarde, em 1938, sob a ditadura do Estado Novo, a 

Delegacia de Ordem Política e Social tem seu organograma alterado, passando a ser 

supervisionada pela Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública.5 De modo geral, 

o órgão repressivo era constituído pelo Gabinete do Delegado, pelas delegacias de Ordem 

Política e Ordem Social, cada uma composta pelas seções de policiamento e investigações: o 

Cartório, a seção de Expediente – em que estavam vinculados os serviços de Protocolo e 

Arquivo Geral –, e, ainda, a seção de Contabilidade, o Corpo de Segurança, o Serviço 

                                                 
1  
2 Ao longo do texto, decidimos adotar a última sigla do órgão repressivo – DEOPS – Departamento Estadual de Ordem Política e 
Social. 
3 Lei n.2304, de 30 de dezembro de 1924. 
4 Decreto n.4.780-A, de 28 de novembro de 1930. 
5 Decreto n.9.893-B, de 31 de dezembro de 1938. 
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Reservado (mais tarde chamado de Serviço Secreto), Prisões e Portaria. Além das duas 

primeiras delegacias, o órgão também contava com mais duas especializadas: a Delegacia de 

Fiscalização de Explosivos, Armas e Munições e a Delegacia de Fiscalização de Entrada, 

Permanência e Saída de Estrangeiros. 

À Delegacia de Ordem Política e Social cabia fiscalizar o fabrico, a importação, a 

exportação, o comércio, o emprego ou o uso de matérias explosivas; fiscalizar a entrada e 

permanência de estrangeiros; instaurar, avocar, prosseguir e ultimar inquéritos relativos a fatos 

de sua competência; proceder ao registro de jornais, revistas e empresas de publicidade em 

geral; inspecionar hotéis, pensões e semelhantes; fiscalizar aeroportos, estações ferroviárias e 

rodovias; proceder investigações sobre pessoas suspeitas, lugares onde se presuma qualquer 

alteração ou atentado contra a ordem política e social; organizar, diariamente, boletins de 

informações de todos os  serviços executados nas últimas 24 horas; e finalmente, identificar e 

prontuariar os indivíduos suspeitos por crimes e contravenções atentatórias à ordem política e 

social, organizados em fichário apropriado, “de modo a facilitar os trabalhados estatísticos de 

seu movimento e toda e qualquer investigação”.6 

A seção de expediente merece maior atenção, pois ela era o setor responsável pela 

organização e acumulação dos documentos que constituem o acervo DEOPS, hoje sob a 

guarda do Arquivo Público do Estado. Composta por três repartições – Expediente do Gabinete, 

Protocolo e Arquivo Geral –, essa seção era responsável por receber toda a correspondência 

oficial enviada pelo Gabinete do Delegado, e, depois de protocolada, distribui-la pelas 

delegacias especializadas e demais dependências, entre outras funções administrativas. Por 

fim, o encarregado do Arquivo tinha a incumbência de arquivar papéis, processos e prontuários, 

arrolando-os e fichando-os segundo a natureza do assunto, de sorte a facilitar as buscas; abrir 

e organizar os prontuários criminais de acordo com os elementos fornecidos pelas delegacias e 

demais autoridades; numerar todos os documentos integrantes dos prontuários; fornecer, 

depois de devidamente autorizado pelo delegado, as informações constantes dos prontuários; 

além de não permitir que pessoas estranhas aos serviços de arquivo manuseassem os 

documentos.7 O Cartório também era incumbido de organizar os prontuários de todas as 

pessoas que tivessem antecedentes na delegacia.8  

                                                 
6 Idem.  
7 Possivelmente, a elaboração dos códigos alfa-numéricos da série Dossiês tenha sido criada justamente para afastar 
pessoas estranhas às atividades do setor. 
8 Para se ter uma idéia do trabalho rotineiro do Arquivo Geral, somente no ano de 1954, trabalhavam 23 funcionários 
no setor. Nesse período, foram arquivados 24.911 prontuários e mais 32.653 documentos. Informações retiradas do 
prontuário 126.204-B. 
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Ficou ainda definido em decreto que todos os indivíduos presos ou detidos, por crimes e 

contravenções, seriam identificados pelo sistema dactiloscópico, por meio de planilha, fichas e 

fotografias. O Serviço Secreto, criado em 1940, antigamente chamado de Serviço Reservado, 

atuava diretamente nos mecanismos da repressão, orientando e fiscalizando todas as 

investigações que lhe fossem ordenadas.9 Esse setor sofreu diversas alterações durante essa 

década: ora ele se encontrava subordinado diretamente ao Secretário de Segurança Pública10, 

ora à delegacia de Ordem Política e Social. A execução das atividades no Serviço Secreto 

estava condicionada às instruções internas, determinadas pelo superintendente do DEOPS. 

Este, além de nomear os chefes de diversos setores, selecionava pessoalmente a equipe de 

investigadores reservados.11  

Durante a segunda metade da década de 1940 a 1969, o DEOPS abrigava as 

Delegacias de Ordem Política, de Ordem Social, de Estrangeiros, de Ordem Econômica, de 

Armas e Explosivos e, também, o Serviço Secreto. A Delegacia de Ordem Social era 

responsável por investigar todos os tipos de movimentos sociais, como greves, campanhas 

contra a carestia, associações de amigos de bairros, bem como fiscalizar a ação dos sindicatos 

e dos trabalhadores organizados, produzindo inquéritos, relatórios e prontuários de presos e 

investigar os movimentos nas cidades do interior do estado de São Paulo. As questões políticas 

ficavam a cargo de uma delegacia especializada. Além de acompanhar comícios e eleições, 

esse setor ainda fornecia informações sobre a situação política nas cidades do interior, dos 

partidos políticos, personalidades e cargos. Em seu acervo, encontram-se recortes de jornais 

agrupados por tema, relatórios e inquéritos que, por sua vez, também possuem duplicatas 

arquivadas na série prontuários. A partir da década de 1960, com a demanda crescente do 

aparelho repressivo militar, essa delegacia ampliou suas atribuições, passando a investigar as 

ações dos movimentos estudantis e das organizações clandestinas.   

O Arquivo Geral era responsável pelo funcionamento das engrenagens do sistema de 

vigilância implementado pelo Estado. Dentre as suas funções principais, além daquela mais 

óbvia de arquivar papéis, ao Arquivo Geral cabia “organizar processos e prontuários, arrolando-

os e fichando-os, segundo a natureza do assunto, de sorte a facilitar as buscas; abrir e 

organizar prontuários criminais de acordo com os elementos fornecidos pelas delegacias e 

demais autoridades; disponibilizar as informações constantes dos prontuários para as 

autoridades competentes”. Esse setor também era incumbido de expedir certidões e atestados 

                                                 
9  Decreto n.11.782, de 30 de dezembro de 1940. 
10 Decretos n.13.969, de 9 de maio de 1944 e n. 14.822, de 2 de julho de 1945. 
11 Os documentos produzidos pelo Serviço Secreto encontram-se na série Dossiês do acervo DEOPS.  
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de antecedentes político-sociais e, ainda, fazer notificações, intimações e passar certidões, 

conforme as ordens das autoridades competentes. 12 

A Delegacia de Estrangeiros era responsável pelo controle dos prazos fornecidos pelo 

governo para a permanência de turistas, e por vigiar e investigar os imigrantes residentes no 

país sem autorização e infratores de todos os artigos da legislação pertinente, além de controlar 

aeroportos, expedir carteiras modelo 19 e certidões modelo 20 (zona rural) e trocar informações 

com a polícia internacional - Interpol.13 Para se ter uma idéia, somente no ano de 1957, foram 

emitidas cerca de 520 mil carteiras modelo 19 e mais de 400 mil certidões modelo 20 (zona 

rural), além de 302 processos instaurados contra estrangeiros considerados clandestinos.14 

O DEOPS ainda abrigava a Delegacia Especializada em Armas, Explosivos e Munições 

com a função de “fiscalizar o fabrico, importação, exportação, comércio ou uso de matérias 

explosivas, inflamáveis, armas, munições e produtos químicos agressivos ou corrosivos”, entre 

outras medidas cabíveis a esses casos. Esse setor ainda era responsável pela emissão de 

certificados de habilitação para técnicos de explosivos, pirotécnicos e encarregados de fogo.15  

 Algumas delegacias foram criadas e extintas de acordo com as determinadas 

conjunturas político-sociais do país. É o caso da Delegacia de Ordem Econômica, criada para 

investigar os crimes relacionados ao aumento de custo de vida, as cobranças de taxas 

indevidas e a venda e compra de produtos considerados “proibidos”. Além dessa, outras 

delegacias foram criadas para atender demandas específicas como a de Assaltos a Bancos e a 

de Investigações sobre Incêndios e Danos. A intensidade das atividades da polícia política 

também dependia dos movimentos político-sociais ocorridos durante todo o século XX. Esses 

eventos, muitas vezes, alteravam a própria estrutura interna do órgão, como os fatos políticos e 

as greves que eclodiram na cidade de São Paulo na década de 1950.  

Em 1954, o suicídio do presidente Getúlio Vargas, juntamente com as eleições para o 

governo do Estado e a greve contra a carestia, mobilizaram os trabalhos do DEOPS. Anos 

depois, as agitações do movimento operário, que culminaram na Greve de 1957, e a realização 

das eleições, estimularam algumas reformas no órgão repressivo. Em relatório redigido no ano 

de 1957, o DEOPS apontou para a necessidade de instalar uma seção de recortes na 

delegacia. O Serviço Secreto adquiriu novos arquivos, intensificou o trabalho investigativo, 

                                                 
12 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA./ DEPARTAMENTO DE ORDEM 
POLÍTICA E SOCIAL. Resumo Histórico do DOPS. São Paulo: Tipografia do Departamento de Investigações, 1953, 
17-33. 
13 A maior parte dessa documentação foi desmembrada do acervo DEOPS antes de sua transferência ao Arquivo 
Público do Estado.  Apenas alguns processos investigativos de expulsão de estrangeiros figuram na série 
prontuários. 
14 Prontuário 126.204-B, APESP, Fundo Deops/SP. 
15 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA, op.cit., p.31. 
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sendo as suas instalações transferidas para o último andar, a fim de evitar contato com pessoas 

estranhas ao órgão. O laboratório fotográfico também foi ampliado e a estação de rádio 

transmissão remodelada, passando a estabelecer ligações com as estações de polícia das 

principais capitais européias e americanas, além de vários estados brasileiros. O Serviço de 

Vigilância, que segundo o DEOPS, “gozava de inexplicável autonomia”, voltou a ser o Setor de 

Expulsandos subordinado à Delegacia de Estrangeiros. Os chamados “bicos”, de que gozavam 

inúmeros funcionários, foram reduzidos. A Delegacia de Ordem Política e a de Ordem Social 

passaram a registrar as suas atividades em arquivos próprios para auxiliar as delegacias.16  

 

O acervo DEOPS 

 

Muitos artigos foram escritos sobre as atividades do DEOPS paulista e seu acervo.17 

Todavia, poucos dedicaram atenção às questões relacionadas à sua estrutura organizacional. A 

segunda parte desse trabalho tem como objetivo levantar algumas questões sobre o 

arquivamento da série Dossiês do Arquivo Geral, observações que poderão interessar tanto aos 

pesquisadores como aos profissionais imbuídos de compreender a história do órgão repressor 

por meio da estrutura organizacional dos conjuntos documentais. 

No acervo encontram-se documentos bastante diversificados, que retratam tanto a rotina 

interna do órgão repressivo, tal como os ofícios, relatórios anuais, relatórios diários, pedidos de 

informações, correspondências, quanto a obsessão pelo “crime” político, revelada nos dossiês, 

inquéritos policiais e prontuários temáticos e nominais. Nesse conjunto, é possível encontrar 

documentos e fotografias particulares, além de livros, revistas, jornais, entre outros. 

Por ser tratar de um dos arquivos da repressão político-social mais importantes do país, 

referência para todos os pesquisadores preocupados em conhecer a história dos movimentos 

sociais do século XX, durante os períodos democráticos e ditatoriais, esse conjunto documental 

é caracterizado por sua complexidade organizativa.  

Ao todo, o acervo é composto por quatro grupos documentais, três deles contendo 

fichário remissivo. São eles: prontuários (170.000 fichas e 150.000 prontuários); dossiês do 

                                                 
16 Informações retiradas do prontuário 126.204-B, p.8-10. 
17 Ver: PIMENTA, João Paulo Garrido. Os arquivos do DEOPS-SP: nota preliminar. Revista de História, 132, FFLCH/ 
Usp: São Paulo, 1º semestre de 1995; LEITÃO, Alfredo Moreno e SILVA, Débora Cristina Santos da. Identificação 
dos códigos da série dossiê do fundo Deops-SP: estudos preliminares. Vir a Ser, nº 2-3, 1998, p.201-203; dos 
mesmos autores, Um histórico do fundo Deops/SP. Quadrilátero – Revista do Arquivo Público do Distrito Federal, 
Brasília, v.1, n.1, março/agosto de 1998, pp.59-70; AQUINO, Maria Aparecida de (et.al.). Dossiês Deops/SP: 
Radiografias do Autoritarismo Republicano Brasileiro. Arquivo do Estado, Imprensa Oficial do Estado: São Paulo, 
2002, 5 volumes. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci (org.) Coleção Inventário Deops. Arquivo do Estado, Imprensa 
Oficial do Estado: São Paulo, 2003, 6 volumes. 
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Arquivo Geral (1.100.000 fichas remissivas e 9.000 pastas); documentos produzidos pelas 

delegacias especializadas de Ordem Política (1.500 pastas), contendo prontuários e dossiês, e 

Ordem Social (235.000 fichas e 2.500 pastas), composto por autos de sindicância, inquéritos 

militares, prontuários e dossiês. 

A série Prontuários do Arquivo Geral, além dos documentos que denominam o conjunto 

documental, congrega inquéritos e relatórios provenientes de todas as delegacias 

especializadas. Mesmo quando foram separados os arquivos da Ordem Política e Ordem 

Social, no ano de 1945, os autos continuaram a ser arquivados nesta série. Não obstante, esse 

conjunto apresenta uma particularidade no aspecto da organização arquivística, trata-se dos 

prontuários temáticos. Embora essa tipologia, conceitualmente, não aceite documentos de 

ordem temática ou coletiva, esse tipo de denominação pode ser encontrado no acervo do 

DEOPS. 

 

A série Dossiês do Arquivo Geral: considerações sob re a lógica de arquivamento 

 

A série Dossiês do Arquivo Geral, iniciada na segunda metade da década de 1930, 

apresenta um modo de arquivamento bem mais complexo se comparado à série de Prontuários. 

Além dos registros produzidos pelo Serviço Secreto, os dossiês também reúnem documentos 

recebidos de instituições externas, como é o caso da documentação proveniente do DOI-CODI, 

do II Exército, do Ministério da Agricultura, entre outros, que enriqueciam as informações sobre 

os temas e pessoas investigadas pelo DEOPS.  

O curioso, e, ao mesmo tempo enigmático, é que esses documentos foram arquivados 

de acordo com a elaboração de um código alfanumérico, composto por 3 elementos, sendo o 

primeiro e o terceiro código um número e o segundo uma letra, por exemplo 30-Z-160. Durante 

os anos de 1998 a 2002, foi desenvolvido o projeto de mapeamento e sistematização da série 

Dossiês, coordenado pela professora Dra. Maria Aparecida de Aquino, financiado pela FAPESP 

– Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.18 Funcionários do APESP – 

Arquivo Público de Estado de São Paulo –, juntamente com os integrantes desse projeto, 

somaram esforços para identificar e compreender a lógica dos códigos e de seu arquivamento.  

Essas pesquisas revelaram que o Arquivo Geral criou mais de 5.060 combinações entre 

números e letras. Os dossiês foram divididos em 5 classes numéricas: do 10 ao 15, do 20 ao 

24, do 30 ao 31, do 40 ao 43, do 50 ao 52. Conforme pesquisas realizadas, observou-se que o 

primeiro número significava um tema e era também o elemento principal do código. Mais tarde, 

                                                 
18 Ver: AQUINO, op.cit. 
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foi constatado que o terceiro elemento, em alguns casos, complementa o tema principal, 

representando um “subtema”. Já a letra indicaria os setores da sociedade, como por exemplo: 

igreja, militares, estudantes, universidades.19 Durante o projeto de mapeamento dos dossiês, a 

equipe procurou descrever o conteúdo de cada um deles, atentando para as relações entre os 

temas e os códigos. Todavia, ainda é preciso realizar mais estudos para melhor definir os 

documentos que compõem o dossiê. Faz-se necessário, ainda, analisar a lógica de 

arquivamento, pois em alguns casos temos a impressão de que os dossiês foram arquivados 

ora por tema, ora por órgão produtor. Não obstante, é comum encontrarmos temáticas 

diferentes em um determinado código e, ainda, o inverso, ou seja, temáticas semelhantes em 

códigos diferentes. 

 Os códigos compostos por uma mesma dezena foram denominados de “famílias”. Por 

exemplo, faziam parte da família 10 os dossiês arquivados nos códigos 10-A-01, 10-B-2, 12-C-

14, 15-Z-20. Os temas gerais foram identificados de acordo com o assunto comum descrito nos 

documentos que possuíam o mesmo código. Os números que compõem as dezenas são 

denominados de “subfamílias”, que, segundo a hipótese apresentada pelos pesquisadores do 

projeto de mapeamento e sistematização dos dossiês, representam uma especificação do tema 

geral. Assim, a família 10 foi subdividida nos números 10 a 15, cada qual abordando uma 

temática, como sabotagem, espionagem, nazismo e fascismo, contrabando, entre outros, todos 

relacionados ao movimento de estrangeiros. 

      Aparentemente, de acordo com os resultados apresentados pela pesquisa de 

mapeamento e sistematização dos dossiês, a família 40 poderia ser um bom exemplo de como, 

em determinados momentos, o órgão produtor determinava o arquivamento. Nesse caso, cada 

“subfamília” corresponderia a uma delegacia especializada,20 conforme explicitado abaixo: 

• 40 - documentos produzidos pela Delegacia de Armas e Munições; 

• 41 - documentos produzidos pela Delegacia de Estrangeiros; 

• 42 - documentos produzidos pela Delegacia de Ordem Econômica; 

• 43 - documentos produzidos pela Delegacia de Ordem Política e pela de Ordem Social. 

Todavia, encontramos algumas contradições nessas análises que precisam ser ainda 

melhor esquadrinhadas. Como tal atividade requer um trabalho de fôlego, trabalharemos 

                                                 
19 Sobre a identificação dos códigos alfanuméricos dos dossiês, ver também: LEITÃO, Alfredo e SILVA, Débora 
Cristina Santos da. Identificação dos códigos da série Dossiê do fundo DEOPS-SP: estudos preliminares, op.cit. 
Nesse artigo, os autores afirmam que a letra seria o elemento principal de arquivamento, denominando o tema do 
dossiê. 
20 AQUINO, op.cit., v. 3, p.35. 
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apenas com o método de amostragem, visando levantar novas questões no tocante à lógica de 

arquivamento.  

Nos quatro primeiros dossiês da família 42-A, observamos que os temas são bem 

diversos entre uma numeração e outra. Nota-se, ainda, que os dossiês não foram produzidos 

pela Delegacia de Ordem Econômica, mas sim pelo Serviço Secreto, assim como os dossiês 

pertencentes às subfamílias 40, 41 e 43 não foram produzidos pelas delegacias especializadas. 

Ao analisar a documentação que compõe o dossiê, percebe-se que os setores trocavam 

informações com outras delegacias e instituições externas, de modo que é comum 

encontrarmos, por exemplo, um documento enviado pela Delegacia de Ordem Social ou 

Delegacia de Estrangeiros para o Serviço Secreto sobre um determinado tema. Nesse sentido, 

precisamos atentar para a origem de cada documento que compõe o dossiê e qual órgão figura 

como responsável por aquela investigação, de forma que tais observações talvez possam 

auxiliar na compreensão da composição da unidade documental.   

Nosso principal desafio é definir onde começa e acaba um dossiê. Todavia, nos 

deparamos com outras questões importantes para delinear a unidade documental, são elas: 1- 

o dossiê é formado pela soma dos dois primeiros códigos ou cada código representa um 

dossiê? 2- qual é a função do terceiro número? 3- por que em alguns casos encontramos 

dossiês que, aparentemente, tratam dos mesmos temas, mas estão arquivados em letras 

diferentes?  

Segundo a pesquisa de mapeamento dos dossiês, a letra que possui o maior número de 

deles é o 30-B, composto por 290 dossiês, acondicionados em pastas de mesmo número, que 

versam sobre atividades suspeitas de comunistas e movimentos sindicais.21 Ao que parece, 

todas as pastas apresentam temática comum. Assim, poderíamos imaginar que os 290 

“dossiês”, na verdade, podem ser apenas um. O mesmo poderia ser dito sobre os documentos 

arquivados no código 31-Z que, segundo a pesquisa, trata-se de uma subfamília composta por 

6 dossiês, sendo que cada um contém apenas uma pasta e todos tratam de investigações 

sobre atividades anarquistas. É o caso também da subfamília 40, formada por 33 dossiês 

(acondicionados em 80 pastas) que, ao analisar os documentos, percebe-se que o setor 

responsável pelas investigações era o Serviço Secreto e não a Delegacia Especializada em 

Armas e Munições. Não obstante, em relação à compreensão do código alfanumérico, os 

últimos dossiês dessa subfamília, datados de 1977, apresentam investigações completamente 

diversas do restante do conjunto, sem obedecer à teoria da letra funcionando como um tema 

auxiliar do primeiro número. 

                                                 
21 Idem, vol. 3. p.47 
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Ao analisar os dossiês de código 42-A, percebemos que existe uma temática comum a 

todos os documentos. No caso do dossiê 42-A-1, que contém relatório com a classificação 

“niponismo”, a investigação versava sobre apenas um indivíduo que comercializava artigos para 

presentes e gêneros alimentícios. O dossiê seguinte, 42-A-2 trata das atividades realizadas 

pela Companhia Nacional de Reembolso, tema diverso do dossiê anterior. No dossiê 42-A-3, a 

diligência é sobre o fornecimento de açúcar no bairro de Itaquera. Por fim, o quarto dossiê, de 

código 42-A, apresenta um relatório elaborado pelo S.S. a respeito dos crimes contra a 

economia popular, mais precisamente sobre “câmbio negro”. Assim, seria possível inferir que 

todos os documentos de código 42-A compõem apenas um dossiê. Já os documentos 

pertencentes à subfamília 41, apresentam temas comuns arquivados em letras diferentes (41-A-

01, 41-C-4, 41-Z-20), o que nos leva a pensar na possibilidade de toda a subfamília 41 

representar um único dossiê.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

De outra forma, encontramos a situação inversa, ou seja, dossiês que contém códigos 

comuns apresentam temáticas bem diferentes.  É o caso dos dossiês arquivados na subfamília 

43, que, em sua maior parte, versa sobre o movimento sindical e o Partido Comunista, embora 

também aborde investigações sobre o movimento estudantil durante o período militar. Esses 

documentos apresentam temas completamente diversos daqueles arquivados no restante do 

conjunto 40.22 Também é preciso ressaltar que a seqüência de arquivamento dentro de uma 

família, às vezes, corresponde a uma ordem cronológica. Assim poderíamos imaginar que o 

terceiro elemento do código, que é um número, represente a distribuição física dos dossiês, ou 

seja, as pastas.23                                                                                                                                                                                

Não menos intrigante são as repetições temáticas nos dossiês arquivados em famílias 

diferentes. Afinal, a perseguição aos estrangeiros, durante a Segunda Guerra Mundial, figura 

nas famílias 10, 40 e 50. Entretanto, nos dossiês arquivados na família 10 parece predominar a 

busca pelo crime de atividades nazistas, diferente daqueles arquivados na família 41, em que 

figuram os estrangeiros suspeitos de práticas comunistas. Talvez, essa variação temática 

justifique a divisão em famílias diferentes.  

A família 50, considerada o conjunto documental mais complexo, parece abrigar um 

pouco de todos os temas arquivados nas famílias anteriores. Nesse conjunto, produzido, em 

sua maioria, a partir de 1964, observa-se que o S.S. passou a receber mais informações de 

outros órgãos da repressão, fruto da intensidade da repressão articulada no período da ditadura 

                                                 
22 Na pesquisa de mapeamento e sistematização dos dossiês, os dossiês arquivados com o código 40 foram 
apresentados como documentos produzidos pelas delegacias de Armas e Munições, de Estrangeiros, de Ordem 
Política e a de Ordem Social e a de Ordem Econômica. AQUINO, op.cit., vol.4, p.33. 
23 É o caso da família 50-Z, em que o terceiro elemento do código representa a divisão cronológica do assunto. 



Histórica – Revista Eletrônica do Arquivo Público d o Estado de São Paulo, n.33, 2008  

militar. Todavia, esse fato não nos permite afirmar que os documentos foram arquivados de 

acordo com os seus órgãos produtores. Ao analisar a família 50-Z-9, percebe-se que há uma 

relação temática entre os documentos, em que se mesclam informações recebidas pelo DOI-

CODI, OBAN, Exército e relatórios do Serviço Secreto.  

Em relação ao segundo elemento do código, as letras parecem indicar setores da 

sociedade. Segundo a pesquisa coordenada por Aquino, nem todos os números e letras foram 

utilizados porque não chegaram a preencher toda a série. Procurou-se então, localizar o 

denominador comum, ou seja, o tema central que unia aquela documentação. Em alguns 

casos, essa identificação é bastante clara. No entanto, os dossiês arquivados na letra Z 

parecem não possuir temática comum. Seria possível então considerar a letra Z como local 

destinado a abrigar os documentos “diversos”, passando posteriormente a ser arquivado no 

código assim que sua função fosse atribuída? A esse respeito, Aquino também observou que o 

terceiro elemento de alguns códigos começa com o número 0. Estes documentos não 

correspondem à ordem cronológica dos dossiês seguintes e também não apresentam 

necessariamente relações diretas com a temática atribuída ao código da família. “É como se 

houvesse dúvida onde colocar e se acabasse colocando no 0”, afirmou a autora. 24 

 Sabe-se que ainda precisam ser realizados muitos estudos para compreender 

totalmente a lógica de arquivamento, se é que isso é possível. Desvelar os códigos significa um 

grande desafio para os estudiosos da área. Todavia, espera-se que essas questões possam 

nortear trabalhos futuros, pois os temas semelhantes arquivados em códigos diferentes, assim 

como investigações completamente distintas reunidas no mesmo código, são questões 

recorrentes no processo de análise, que não podem ser ignoradas. Além disso, é preciso apurar 

cuidadosamente o objeto de investigação, procurando relacioná-lo com os outros documentos 

daquele código, buscando a definição da unidade documental. Acredito que essas análises 

contribuirão para maior compreensão das atividades da polícia política, assim como poderão 

nortear as pesquisas para o público interessado. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 AQUINO, em seu artigo “DEOPS/SP: visita ao centro da mentalidade autoritária”, já havia atentado para a 
complexidade do arquivamento dos documentos que compõem a família 50 e, também, para a possibilidade de um 
documento migrar de código. AQUINO (et. al.), op.cit, vol.4, p.33-37.  
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DURA LEX, SED LEX. A LUTA PELO RECONHECIMENTO DOS P RESOS POLÍTICOS 

NO BRASIL (1969-1979) 

Cátia Faria1 

 

Resumo:  
O Decreto-Lei 898/69, conhecido como nova Lei de Segurança Nacional, não diferenciava 
as ações praticadas por aqueles que se opunham à ditadura dos assaltos cometidos por 
bandidos. Assim, todos os enquadrados nessa lei respondiam a um Inquérito Policial 
Militar, eram julgados por um tribunal militar e cumpriam pena em uma galeria do presídio 
da Ilha Grande. Através de pesquisa documental e da História Oral, o trabalho pretende 
resgatar a memória e a luta dos presos políticos para que a ditadura reconhecesse sua 
existência. 
 
Palavras-chave: Ditadura – Presos políticos – Presos comuns. 
 
 
Abstract:   
The law 898/69, called the new National Security Law, didn’t distinguish politics acts from 
crimes done by bandits. So all of them, the ones who fight against the dictatorial brazilian 
government and bandits, received the same trial, in a military court, and after the 
sentence, were sent to the Ilha Grande prison. This article intends rescue the memory and 
the fight of the politics prisoners to be separeted by de others prisioners and have their 
directs recognized and respected. 
 

Keywords: Dictatorial brazilian government – Politics prisoner – Bandits. 

 

 

Este estudo pretende refletir sobre duas grandes questões. A primeira é a 

afirmação da imprensa, principalmente a carioca, de que a organização criminosa 

Comando Vermelho (CV) surgiu do convívio e das relações estabelecidas entre presos 

políticos e comuns durante o período em que estiveram na Colônia Penal Cândido 

Mendes, na Ilha Grande. É importe frisar que realmente houve um amplo entrelaçamento 

entre bandidos e revolucionários, porém não da forma apresentada pela mídia.  

A comprovação ou não de que o Comando Vermelho tenha surgido graças ao 

convívio de seus membros com os integrantes das organizações de vanguarda, ocorrido 

no cárcere durante a ditadura, é importante na medida em que esclarece o processo 

vivido por estes homens que lutaram contra o regime de exceção instaurado em 1964 e 

cujo projeto político foi derrotado. 

                                                 
1 Mestre em História Social pela Universidade Fluminense e, atualmente, leciona no Curso de História da 
Universidade Estácio de Sá. 
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Repensar a incorporação da versão da imprensa por boa parte dos brasileiros sem 

maiores questionamentos, assim como havia também ocorrido quando da instauração da 

ditadura, é importante na medida em que contribui para a melhor compreensão das 

relações entre a sociedade brasileira e o regime civil-militar. Interessa-me resgatar a 

história recente do Brasil e compreender de que maneira a memória desses anos foi 

sendo construída e está permanentemente sendo reconstruída. Nesse sentido, este 

estudo foi desenvolvido com base na análise das complexas relações entre aquela e a 

ditadura civil-militar do Brasil, desde a passividade, a participação, e até mesmo a 

colaboração de importantes segmentos sociais no processo de instauração e evolução 

dos governos ditatoriais em nosso país.2 

A segunda questão é discutir a recusa da ditadura em admitir a existência de 

presos políticos. Ao fazê-lo, possibilitou que assaltantes de bancos sem engajamento 

político-partidário fossem enquadrados junto com os guerrilheiros na Lei de Segurança 

Nacional (LSN), de 1969. Ou seja, diferente da ditadura Vargas, os presos políticos desse 

período conviveram apenas com um tipo de presos, os chamados Leis de Segurança ou 

LSNs, aqueles cujos crimes se assemelhavam às ações praticadas durante a luta 

armada. 

Não admitindo a existência de presos políticos no Brasil, a ditadura também não 

reconhecia o caráter político de sua prisão. À legislação, que descaracterizava as ações 

armadas praticadas pelos guerrilheiros, somava-se o total desprezo pela condição dos 

presos políticos, obrigando-os a travar uma série de lutas dentro das cadeias para terem 

sua identidade reconhecida. 

Em 1978, quando a anistia estava na ordem do dia, foi necessário reformar 

novamente a Lei de Segurança Nacional para readequar as penas dos chamados 

“terroristas” – aqueles que escolheram ingressar na luta armada e cometeram “crimes de 

sangue” – já que não havia intenção do governo brasileiro em anistiá-los. E realmente, 

eles foram excluídos da Lei de Anistia promulgada em agosto de 1979. A Lei de 

Segurança Nacional de 1978 teve ainda um outro propósito: ao diferenciar em seu texto 

crimes políticos de crimes comuns evitou que os presos comuns enquadrados na Lei de 

Segurança Nacional de 1969 recebessem quaisquer benefícios que viessem a ser 

concedidos aos presos políticos.  

 

                                                 
2 Para um maior aprofundamento da questão ver as obras e palestras de alguns professores, tais como René 
Dreifuss, Daniel Aarão Reis, Denise Rollemberg, Jorge Ferreira e Beatriz Kushnir. 
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Para estudar as duas grandes questões que norteiam esse trabalho – a tese da 

imprensa de que o Comando Vermelho teria nascido da troca de experiências entre 

presos comuns e políticos durante o convívio na Ilha Grande, durante a ditadura, e a luta 

pelo reconhecimento da existência de presos políticos no Brasil nesse mesmo período –, 

é necessário estudar a legislação relativa, a Segurança Nacional, porque ela foi 

responsável pelo entrelaçamento entre presos políticos e comuns e pelo desrespeito ao 

caráter político da prisão dos primeiros. Todas as agruras vividas pelos presos políticos 

nas celas estavam no contexto do desprezo por sua condição. Não diferenciando um 

assalto a banco, feito para lucro pessoal, de uma expropriação, na qual o produto auferido 

é utilizado para estruturar revoluções, a ditadura se recusava a admitir a existência de 

presos políticos no Brasil. 

Embora alguns autores só identifiquem a preocupação com o “inimigo interno” 

durante a ditadura, tais ameaças já estavam presentes desde a década de 1930, ou seja, 

a “ameaça vermelha” já existia e motivava salvaguardas legais. Os comunistas poderiam 

“seduzir” os brasileiros com uma ideologia considerada estrangeira e perigosa. Logo, a 

LSN de 1935, a primeira deste gênero a ser editada, demonstra que o governo de Vargas 

e alguns segmentos da sociedade3 desejavam prevenir-se contra o ódio e a luta violenta 

entre as classes sociais; contra atentados a pessoas ou bens com motivação ideológica; 

contra a existência de partidos, sindicatos, associações profissionais e agremiações que 

exercessem atividades subversivas da ordem política e social; e contra os estrangeiros 

com atividades políticas nocivas ao interesse nacional.  

O fórum escolhido para julgar os crimes previstos pela Lei de Segurança de 1935 

foi a Justiça Federal, e seus praticantes eram sujeitos a julgamento singular, ou seja, 

havia distinção entre crimes políticos e comuns, diferente do que aconteceu com a Lei de 

Segurança de 1969, como veremos adiante.   

 A Lei de Segurança Nacional, instituída em 5 de janeiro de 19534, durante o 

segundo governo Vargas, tem poucas diferenças em relação à anterior. Em plena Guerra 

Fria, o “perigo vermelho” mantinha o Ocidente em estado de alerta constante. Talvez por 

isso ela tenha permanecido em vigor até 1967. 

 Esses exemplos demonstram que a preocupação e a perseguição aos cidadãos 

brasileiros que aderiram à ideologia marxista já existiam antes da ditadura militar. Na 

verdade, o que houve nas décadas de 1960 e 1970 foi um dimensionamento exacerbado 

                                                 
3 Não podemos esquecer que a criação da lei não gerou protestos da imprensa ou da sociedade. 
4 Cf. Lei Nº 1.802, de 05/01/1953, disponível no site do Senado: www.senado.gov.br. 
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da teoria do “inimigo interno”. Em outras palavras, após o golpe civil-militar de 1964, o 

governo passou a ver os brasileiros que lutavam pelas reformas sociais e pelo fim da 

ditadura como seus opositores e potenciais inimigos. Ou seja, todo aquele que 

discordasse da política estabelecida era considerado inimigo nacional. 

A Revolução Cubana foi interpretada como um sinal de que a ideologia socialista 

não ficaria confinada ao Leste Europeu e à Ásia. Cuba tornou-se um exemplo e uma 

ameaça para todo o continente americano. Os Estados Unidos aumentaram a vigilância 

não só no Brasil, mas em toda a América Latina, pois se Cuba, que ficava no “quintal” 

deles, sucumbira à “escalada do movimento comunista internacional”, qualquer um podia 

ser influenciado e tornar-se um subversivo da “ordem política e social do governo”. Para 

que o novo regime cubano não se espalhasse pelo continente, os norte-americanos, 

através de uma estratégia que combinava desenvolvimento e segurança, passaram a 

combater com rigor as demonstrações de nacionalismo e manifestações de soberania por 

um lado, enquanto, por outro lado, implementavam a Aliança para o Progresso – 

concessão de verbas para ajudar a modernização dos países latino-americanos em troca 

de uma maior subordinação dessas nações aos interesses da potência hegemônica. 

Porém, o binômio desenvolvimento e segurança foi sendo abandonado pouco a pouco e 

substituído pela intervenção militar onde houvesse ameaça de se repetir o exemplo 

cubano.  

 Mais do que uma simples lei que garantisse a segurança nacional, a Doutrina de 

Segurança Nacional (DSN), elaborada basicamente pela ESG, “aperfeiçoada” com a 

criação dos órgãos de informação e repressão da ditadura brasileira, foi compartilhada 

com os outros regimes ditatoriais estabelecidos na América Latina, ou seja, as leis foram 

sendo criadas na medida em que o regime se consolidava. Isso não quer dizer que a 

legislação fosse alterada em resposta aos atos da oposição; várias vezes as leis os 

antecederam. Entretanto, observando-se sob uma perspectiva mais geral, percebe-se que 

a DSN, em sua ânsia por terminar a chamada “guerra interna”, institucionalizou a tortura e 

criou um aparato legal para garantir o estado de exceção. Dela derivam os expurgos, as 

cassações de parlamentares e partidos políticos, o fechamento do Congresso e dos 

sindicatos, os banimentos, os decretos secretos, o fim do habeas corpus, os mortos e os 

“desaparecidos”, além da censura e do estímulo à delação. 

 A politização da sociedade brasileira havia atingido seu ápice, do ponto de vista da 

história republicana, no período de 1961-1964. O golpe civil-militar foi uma ruptura neste 

processo de organização política e social. Em nome da “ordem”, os militares, com o apoio 
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de parcelas importantes da sociedade civil, pretenderam atuar no sentido de conter, 

desmobilizar ou reprimir os movimentos sociais.  

O primeiro Ato Institucional (AI), decretado em abril de 1964 pelo autonomeado 

Supremo Comando da Revolução, atribuía ao Executivo poderes para expurgar as 

principais instituições do país, enquanto o presidente da Câmara, o deputado Ranieri 

Mazzilli, assumia interinamente a presidência do país. Como resultado do Ato, entre abril 

e novembro, aconteceu “uma onda” de prisões de líderes políticos, sindicais e 

camponeses. Também vários oficiais do Exército, Marinha e da Aeronáutica foram 

transferidos para a reserva. Os ex-presidentes Juscelino Kubtschek, Jânio Quadros e 

João Goulart, seis governadores, vários deputados federais e senadores, líderes 

estudantis, intelectuais e funcionários públicos tiveram seus direitos políticos suspensos 

por dez anos. Em novembro do mesmo ano, setores do governo já falavam da 

necessidade de um segundo ato institucional para a ampliação do processo punitivo. 

 O AI-2, porém, só foi editado em outubro de 1965. Através dele os partidos 

existentes foram extintos e instituíram-se a Arena (Aliança Renovadora Nacional), 

representante do status quo, e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro), no qual a 

oposição se agregaria – interessante notar que a palavra partido não podia compor a sigla 

dos novos movimentos políticos.  Além disso, tornaram-se indiretas as eleições para os 

cargos de presidente da República e vice-presidente, reinstituindo-se os poderes do 

executivo para dar continuidade às cassações. Quanto aos governadores de estado e 

seus respectivos vices, também passaram a ser eleitos indiretamente com o AI-3, 

decretado em fevereiro de 1966. 

 A nova Constituição, promulgada em 24 de janeiro de 1967, incorporou as 

medidas político-administrativas centralizadoras implantadas até o momento, apesar de 

alterar o nome do país de Estados Unidos do Brasil para República Federativa do Brasil.5 

Neste ano fora também sancionada uma nova Lei de Imprensa , em 9 de fevereiro, e 

outra Lei de Segurança Nacional, em 13 de março, institucionalizando as medidas 

coercitivas do regime.  

     O AI-5, editado em 13 de dezembro de 1968, foi o ponto culminante do processo 

de restrição aos direitos civis iniciado em 1964. Conferia poderes quase absolutos ao 

governo. Através dele, o presidente podia decretar o recesso do Congresso Nacional, das 

Assembléias Legislativas e das Câmaras de Vereadores por ato complementar, em 

estado de sítio ou fora dele; no “interesse nacional”, tinha liberdade para intervir nos 

                                                 
5 Grifo meu. 
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estados e municípios; com o apoio do Conselho de Segurança Nacional, os direitos 

políticos de qualquer cidadão poderiam ser suspensos por até dez anos e mandatos 

eletivos federais, estaduais e municipais poderiam ser cassados; ficava suspensa a 

garantia de habeas corpus; e o estado de sítio poderia ser instituído e prorrogado à luz da 

conveniência presidencial. Enfim, o governo, particularmente o poder Executivo, assumia 

o controle integral da sociedade brasileira.(VIZENTINI, 2000. p. 13-14)  

O Decreto-Lei 510, promulgado em março de 1969, já colocava os assaltos a 

banco e seqüestros no âmbito dos crimes contra a segurança nacional, embora com 

sentenças mais brandas e sem a pena de morte. Assim, em 29 de setembro de 1969, foi 

assinado o Decreto-Lei Nº 898, conhecido como a nova Lei de Segurança Nacional ou a 

nova LSN, na qual os artigos 27 e 28 restauravam a pena de morte no Brasil para os 

crimes descritos acima, praticados ou não com objetivos políticos. Logo, ao enquadrar 

qualquer ato praticado, tivesse ele conotações políticas ou não, dentro desses artigos, 

seus praticantes respondiam ao mesmo tipo de processo e as penas resultantes dos 

julgamentos eram cumpridas em presídios e celas comuns. Ao contrário das Leis de 

Segurança anteriores, o fórum eleito para julgar os inclusos na nova lei não era civil. Após 

a prisão, estabelecia-se um Inquérito Policial Militar (IPM) e as sentenças eram 

estabelecidas por auditorias militares. Esse procedimento seria natural nos casos em que 

as ações fossem contra quartéis ou patrimônios militares, mas levar para um tribunal 

militar os assaltos a banco ou até mesmo as expropriações feitas a estes 

estabelecimentos é, sem dúvida, uma deformação do sistema penal.  

O Executivo, através de decretos-lei ou de atos institucionais, continuou a legislar. 

Antes da nova LSN, já haviam sido sancionados o AI-13, em 15 de dezembro, e 

imediatamente depois, o Ato Complementar nº 64, ambos estabelecendo o banimento. 

Aos brasileiros banidos o governo não fornecia passaportes. Com isso, pretendia 

transformá-los em apátridas. Entretanto, a Convenção de Genebra não reconhece 

facilmente essa condição, assim: os “trocados” através dos seqüestros, apesar das 

intenções da ditadura, mantinham a nacionalidade ante a comunidade signatária da 

Convenção. (ROLEMBERG, 1999. p. 76)6 Seus filhos, nascidos no exterior, porém, não 

podiam ser registrados nas embaixadas brasileiras e não recebiam a cidadania brasileira. 

O AI-14 previa a pena de morte em casos de “guerra revolucionária ou subversiva”. 

                                                 
6 Grifos no original. A autora ressalta que o termo banido não foi a princípio aceito pela esquerda. Mais tarde 
acabou sendo assimilado. 
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Era importante para um governo não eleito pelo voto popular tentar legitimar suas 

ações perante os brasileiros e a comunidade internacional. Havia toda uma preocupação 

em criar uma legislação que “mascarasse” o regime ditatorial aqui instaurado. É nesse 

contexto que podemos compreender a manutenção de eleições, ainda que indiretas, de 

um partido político de oposição e do alto número de atos institucionais e de decretos-lei. 

Essa preocupação com a legalidade chegou a um nível tal que, em 11 de setembro de 

1971, foi assinado o Decreto n.º 69.534, que dava ao presidente o poder de redigir 

decretos secretos relativos a quaisquer situações nas quais a segurança nacional 

estivesse ameaçada. Abria-se, assim, uma brecha na legislação para justificar as prisões 

sem mandado ou acusação formal.  

  A exceção é a característica principal de qualquer ditadura, entretanto a ditadura 

brasileira apresenta uma singularidade: a preocupação em criar um aparato legal que 

conferisse a esses regimes uma aparência democrática. Assim, no Brasil, mantiveram-se 

as eleições presidenciais, embora indiretas. Seguiram-se a legitimação da censura 

através da Lei de Imprensa, os poderes quase ilimitados que o AI-5 conferiu ao Executivo, 

o banimento, fruto do AI-13, a LSN-69, trazendo em seu bojo a pena de morte e a 

negação da existência de opositores ao regime etc. Ou seja, de forma inédita, a ditadura 

foi legislando não como resposta aos atos da esquerda, mas sim para garantir interna e 

externamente uma semelhança com os regimes democráticos existentes em outros 

países. É fato notório que todos os generais-presidentes se fizeram eleger. 

O motivo pelo qual a ditadura optou por manter essa aparente democracia é objeto 

de controvérsias. Existe uma corrente historiográfica que defende a tese de que o 

governo ditatorial adotou essa postura apenas para “salvar as aparências”, sobretudo 

para se preservar da opinião pública internacional. E uma outra, na qual este trabalho se 

baseia, que sustenta que a razão desse comportamento deriva da frente heterogênea que 

deu o golpe. A ditadura militar brasileira sempre foi devedora, embora tenha se 

distanciado dessa frente em certos momentos, dessas inspirações. É claro que havia 

pressão internacional e que isso gerava uma certa dose de preocupação, mas não 

podemos esquecer que o golpe no Brasil foi dado para “salvar a democracia”, uma 

democracia sem o presidente João Goulart e sem a “baderna”. A frente heterogênea que 

apoiou o golpe acreditava que os militares ficariam no poder por pouco tempo. Não 

queriam uma ditadura a longo prazo, apenas o suficiente para que novas eleições se 

realizassem, ou seja, seria um governo de transição. Entretanto, em nome dessa 
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aparente democracia, houve um endurecimento inédito do regime e atos discricionários 

foram cometidos. 

No início dos anos 1980, a imprensa, principalmente a carioca, vinculou a 

organização criminosa Comando Vermelho às organizações de vanguarda que lutaram 

contra o governo no final dos anos 1960 e início dos anos 1970.  

 Aparentemente, o que levou a imprensa a adotar (e a sociedade brasileira a 

aceitar) essa abordagem dos fatos foi a semelhança entre o tipo de crimes e a ousadia 

com que eles eram praticados pelo Comando Vermelho e as ações praticadas pelos 

guerrilheiros dos anos 1960/1970. Os assaltos e seqüestros realizados pelo Comando 

Vermelho, sempre bem planejados e normalmente bem sucedidos, surpreenderam nossa 

polícia que na época, início dos anos 1980, não tinha preparo técnico para combatê-los. 

A criminalidade não é estanque e já havia uma mudança em curso. A diferença é 

que sem as expropriações realizadas pela guerrilha, provavelmente essa mudança seria 

mais lenta. Não significa dizer que as expropriações praticadas por guerrilheiros nos anos 

1960/1970 e sua divulgação pela mídia não tenham influenciado os criminosos, mas é 

preciso uma reflexão mais profunda sobre todos os aspectos e fatores para (re)construir o 

conhecimento em bases mais sólidas.  

A existência de um número ínfimo de assaltos a banco não significa que eles não 

fossem praticados. Faz-se necessário ressaltar a reflexão de Michel Misse de que apesar 

de esporádicos, esses assaltos já indicavam uma tendência que se consolidou com a 

reforma do sistema bancário, ocorrida em 1966, na qual houve uma multiplicação do 

número de agências bancárias, em virtude da aceleração da economia. (MISSE, 1999. p. 

264) Além disso, o fato do Comando Vermelho ter se dedicado a assaltos a banco e 

seqüestros por pouco tempo nunca é questionado. Rapidamente ele “mudou de ramo”, 

quer dizer, optou pelo tráfico de entorpecentes, muito mais lucrativo. 

É preciso também refletir sobre o papel das direitas na construção desse mito. 

Impingir mais uma derrota às esquerdas seria o primeiro objetivo. Não bastavam as 

prisões arbitrárias, o banimento, as torturas, os “desaparecimentos” e as mortes, a culpa 

do aumento da criminalidade seria delas. Outra questão é que, com o fim da ditadura 

havia, um aparato militar de uma hora para outra ficou sem utilidade. 

Outro fator importante e que deve ser levado em conta é o de que o perfil dos 

homens apontados pela imprensa como fundadores e/ou líderes do Comando Vermelho 

demonstra que sua preocupação era minimizar os conflitos dentro da cadeia, pois além de 

melhorar a condição de vida dos presos intramuros, teriam tranqüilidade para tramar 
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planos de fuga.  O número de guardas penitenciários está sempre aquém do ideal e, 

assim, é muito mais fácil controlar uma prisão onde haja delação e, presos em constante 

desavença não lutam contra as mazelas existentes no sistema penitenciário brasileiro, 

para isso é necessário consenso e não rivalidades. Ou seja, os Leis de Segurança 

perceberam que  a administração penitenciária usava a tática de  “dividir para conquistar” 

e resolveram se unir para enfrentar as injustiças e desrespeito aos seus direitos. (FARIA, 

2005. p. 114-124) 

Concluímos que o legado que os presos políticos deixaram para os Leis de 

Segurança, se é que deixaram algum, foi o da capacidade de se organizar dentro dos 

presídios, com o objetivo de melhorar suas condições carcerárias, e não fora deles. A 

organização herdada dos presos políticos não os ajudou a assaltar bancos, porque isso 

eles já faziam quando foram detidos e enquadrados na nova Lei de Segurança Nacional, 

promulgada em 1969. O que eles aprenderam foi que suas reivindicações dentro da 

cadeia poderiam ser ouvidas e atendidas se fossem feitas por todos, como um grupo 

coeso, e que sua desunião só favorecia seus carcereiros e a administração do presídio.  
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A CENTRALIZAÇÃO POLÍTICA E O AUTORITARISMO EM ANGOL A 

 

Rodrigo de Souza Pain1 

 

Resumo:  
O presente artigo pretende apontar os novos caminhos desenvolvidos pela sociedade civil 
angolana após a passagem da Primeira República – caracterizada por um Estado de 
Partido Único e de economia planificada, inspirada nos ideais marxistas e leninistas –, 
para a Segunda República, ou seja, para uma economia de mercado multipartidária, 
explicitando as adversidades provindas das diversas realidades sociais, políticas e 
culturais do espaço territorial angolano, resultante do processo de colonização, para a 
formação e consolidação da democracia e da sociedade civil em Angola.  

 

Palavras-chave: Sociedade Civil Angolana – Estado – Política. 

 

Abstract: 

The present article intends to after point the new ways developed for the Angolan civil 
society the ticket of the First Republic – characterized for a State of Party Only and of 
planned economy, inhaled in the Marxist and Leninist ideals –, for the Second Republic, 
that is, for a market economy, demonstrating the happened adversities of the diverse 
social, politics and cultures realities of the Angolan territorial space, resultant of the settling 
process, for the formation and consolidation of the democracy and of the civil society in 
Angola.  
 

Keywords: Angolan civil society – State – Politics. 

 

  

Introdução 

 

A história recente angolana foi marcada por um longo conflito armado, não 

proporcionando o desenvolvimento de uma cultura do diálogo com a desconfiança 

representando um pilar importante nas relações entre pessoas e instituições. As 

dificuldades que os angolanos enfrentam – principalmente no que diz respeito às 

                                                 
1 Doutor do Programa de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro (CPDA /UFRRJ); Especialista em História da África pelo Centro de Estudos 
Afro-Asiáticos (CEAA /UCAM); Bacharel e licenciado em Ciências Sociais e História pela PUC-RIO; 
Membro do Centro Angolano de Altos Estudos Internacionais (CAAEI). Endereço eletrônico para contato: 
rodrigo.pain@gmail.com.  
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restrições de sua atuação, à dificuldade de inserção da sociedade civil2 na formulação de 

políticas públicas, e no desenvolvimento de parcerias junto ao governo – demonstram, em 

grande medida, a especificidade dos países que passaram por processos de colonização 

e autoritarismo. 

Destarte, os atores não-estatais angolanos vêm se empenhando em direção à 

valorização da democratização e da sociedade civil enquanto agente transformador do 

espaço social através de ações fundamentais, não empreendidas até então.  

O autoritarismo pelo qual passou a sociedade angolana durante a colonização, 

comandada pelo Estado colonial português de Salazar e, posteriormente, pelo governo de 

Partido Único marxista e leninista, está na primeira parte do artigo. A seguir, 

apresentaremos o papel da sociedade civil na II República em Angola (1992), que trouxe 

o multipartidarismo, a economia de mercado, e proporcionou maior participação social no 

país. Por fim, apontaremos os desafios dessa sociedade civil, como a promoção do 

desenvolvimento social, a busca pela democratização e a descentralização política e 

administrativa, e a importância da criação de parcerias entre o governo e a sociedade em 

termos de políticas públicas.  

 

A Sociedade angolana e a construção da paz e do des envolvimento  

 

A sociedade civil angolana tem uma história que é anterior ao dia da 

independência do país. Não se pode conceber o onze de novembro de mil novecentos e 

setenta e cinco como sendo o marco da história do surgimento da sociedade civil 

organizada em Angola.  

O africanista Nelson Pestana não considera nem o nacionalismo moderno 

angolano surgido com os movimentos de libertação nacional nos anos 1950/60, que 

conduziu a luta armada como ponto de partida da conformação da sociedade angolana. 

Para ele, existe uma “história antiga” dessa sociedade que tem ligação imediata com a 

história do movimento associativo angolano, cujas origens podem ser situadas em 

meados do século XIX, nas associações culturais e nos movimentos cooperativos e 

mutualistas que davam corpo à afirmação do direito de cidadania dos africanos nos anos 

1930, que se prolongaram ao longo de todo o século XX (PESTANA, 2004. p. 03).  

                                                 
2 Robert Putnam salientou que mesmo organizações não-políticas na sociedade civil são fundamentais para a 
democracia. Justamente porque elas constroem capital social, confiança e valores compartilhados, os quais 
são transferidos para a esfera pública e ajuda a manter a sociedade mais coesa, facilitando uma compreensão 
de interconexão da sociedade e dos interesses dentro dela.  
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Sobre o associativismo angolano, em meados do século XIX, Freudenthal 

aponta que, através da imprensa (que surge com significativo impacto na elite da 

Angola colonial no final do século XIX), as elites participaram das críticas 

formuladas à administração colonial, reivindicando direitos, denunciando abusos e 

desencadeando o temor e o ódio dos colonos, cujos interesses estavam em 

contradição com as disposições legais, nomeadamente no que dizia respeito à 

imposição do trabalho obrigatório e às duras condições desse trabalho 

(FREUDENTHAL, 1988. p. 19). Essas elites fizeram ouvir a sua voz através da 

imprensa, não só em Angola, mas também em Lisboa, reforçando assim as bases 

de sua identidade. 

A trajetória mais recente da sociedade civil angolana surge com o “renascer” 

desse movimento associativo, com a reafirmação da sua autonomia, da sua legitimidade e 

de sua intervenção no espaço público, depois que os movimentos de libertação 

abandonaram esse espaço criado no contexto colonial e se assumiram como partidos-

nação, caso que não se restringiu apenas à Angola, mas a muitos movimentos de 

libertação de outros países colonizados (PESTANA, 2004. p. 03).  

Além disso, faz-se necessário afirmar que a configuração do espaço público em 

Angola foi comandada pelo Estado desde a época colonial3. Desta maneira, os severos 

limites impostos à participação de atores não-estatais impediram a construção social de 

uma cultura do diálogo e ignoraram a contribuição de mecanismos promotores de coesão 

social, particularmente de normas sociais complementares à racionalidade do Estado e do 

mercado (ELSTER apud ABREU, 2006. p. 28).  

O regime português foi um órgão de repressão sistêmica na Metrópole e em suas 

colônias, concedendo poucos direitos cívicos aos seus próprios cidadãos e, praticamente, 

nenhum direito válido aos autóctones africanos (DAVIDSON, 2000. p. 184). As 

alternativas em termos de política ou de método nunca foram temas de debates no seio 

deste império, mas sim, uma provocação para a polícia política colonial. 

Assim, não era significativa a participação da sociedade civil no contexto colonial. 

Manifestações fizeram-se presentes, principalmente através dos movimentos de 

libertação nacional, mas, no entanto, a conjuntura autoritária dificultava qualquer tentativa 

de participação por parte da população. 

                                                 
3 Diferente das outras potências européias na África, como França e Inglaterra, a metrópole portuguesa 
era comandada pelo ditador Salazar desde o final dos anos 1920. 
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Já no período posterior à Independência (1975), a aceitação do Estado-nação pós-

colonial na África significou a aceitação da partilha e das práticas morais e políticas da 

administração colonial nas suas dimensões institucionais (DAVIDSON, 2000. p. 161). Isto 

aponta uma característica importante da Angola: a de que a situação da sociedade civil 

após a independência consolidou-se com características muito parecidas com o período 

português, principalmente naquilo que diz respeito ao autoritarismo, marcante naquele 

momento. 

Em relação às análises sobre a “sociedade civil” angolana no período de vigência 

do sistema de Partido Único na Angola (pós-independência, 1975-1991), podemos 

constatar reflexões geralmente reducionistas, compelidas em negar qualquer existência 

de uma autonomia latente, ou exclusivamente legitimadoras, transformando as 

organizações de massas criadas pelo próprio governo do MPLA (Movimento Popular para 

Libertação de Angola)  – a Organização das Mulheres Angolanas, União Nacional dos 

Trabalhadores de Angola (UNTA) – em pseudo-representantes dessa “sociedade civil”.  

Outro elemento importante a se considerar na busca da compreensão do 

despertar da sociedade civil angolana é a própria guerra civil, que, nas duas primeiras 

décadas após a independência, inibiu o desenvolvimento de organizações autônomas 

atuando no espaço público. Desta forma, toda a tentativa de autonomização da sociedade 

civil foi também esmagada pela guerra, na medida em que a deslegitimação do poder do 

Estado não reforçou o poder da sociedade civil. Ao contrário, reforçou um outro poder, 

armado e de natureza totalitária que, em contrapartida, deu novo fôlego à máquina estatal 

quando a rejeição ao poder armado contribuiu, para bem ou para mal, para o seu reforço 

e para o conseqüente enfraquecimento das organizações autônomas.4 

Toda essa configuração da história política de Angola é importante para 

entendermos porque seu espaço público não pode ser concebido como neutro. Esse 

espaço tem a sua própria história – traumática – que influencia fortemente a capacidade 

dos angolanos de se organizarem e falarem publicamente (COMERFORD, 2005. p. 03). 

Munslow (apud COMERFOR, 2005. p. 03) afirma que “durante o domínio colonial 

reprimiram-se as organizações africanas independentes (...) No meio das fileiras do 

                                                 
4 Exemplos foram as medidas impedindo a formação e o desenvolvimento das atividades de associações 
de caráter cívico como a Associação Justiça, Paz e Democracia (AJPD). As associações cívicas eram 
acusadas pelo regime de antipatrióticas (por acolherem os relatórios sobre direitos humanos de 
organizações internacionais) e de trabalharem a serviço do “inimigo” (Lopes, 2004, pp. 01-02). 
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MPLA, a tentativa de golpe de Estado de Nito Alves5 em maio de 1977 teve enormes 

ramificações para impedir o futuro crescimento da sociedade civil em Angola”.6  

Todo o trauma de longos anos de guerra mergulhou a sociedade em uma espécie 

de “cultura da violência e do medo”, que se reflete na falta de participação, na omissão e 

na submissão por parte dos angolanos em determinadas situações.  

Ainda assim, na conjuntura do Partido Único, o espaço literário angolano, 

representado na figura da União dos Escritores Angolanos (UEA) – nascida num clima, ao 

mesmo tempo, de lutas internas no seio do poder político e da ânsia pela (re)estruturação 

do campo literário e cultural autônomo –, foi o ambiente em que se pôde desfrutar de uma 

relativa autonomia naquilo que dizia respeito ao controle do espaço público por parte do 

Estado7, constituindo-se como uma fonte de legitimidade independente (PESTANA, 2004. 

p. 10).   

Esta instituição teve caráter fundamental, pois ela liderou este esforço de (re) 

estruturação do campo literário, definindo-se como uma organização de intelectuais que 

defendia a revolução, ao mesmo tempo em que reclamava a legitimidade de representar 

todos os escritores angolanos, pretensão reveladora de uma contradição nos próprios 

termos e que esconde mal o espírito confederador que ela pretendia desempenhar.  

A União dos Escritores Angolanos era o lugar onde evoluía esta contradição entre 

“autonomia literária” e “controle político”. Ao mesmo tempo em que proporcionou uma 

relativa autonomia do espaço literário face ao controle do Partido Único e do Estado, 

permitiu esforços redobrados das elites políticas com vistas à instrumentalização política 

da literatura e dos escritores8 (PESTANA, 2004. p. 11). 

 

 

                                                 
5 Seguindo esse raciocínio, podemos relacionar o violento conflito que se seguiu após as eleições de 
1992, que causou milhares de mortes (em apenas dois dias); assim como em 1977, quando na tentativa de 
golpe dentro do seio do MPLA, que foi reprimida de forma violenta, houve milhares de mortes marcando 
fortemente a sociedade civil angolana. 
6 Na eleição de 1992, em Angola, o Presidente José Eduardo dos Santos (MPLA) venceu no primeiro 
turno o candidato da UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola), Jonas Savimbi. No 
entanto, este último não aceitou o resultado alegando fraude (o que não foi constatado pelos observadores 
internacionais), recusou-se a participar do segundo turno, e mergulhou o país novamente numa guerra 
sangrenta (inclusive na capital e nos arredores) depois de alguns meses de trégua por causa das eleições. 
7 Na época, alguns dos maiores nomes da cultura nacional, em conseqüência da forma violenta como 
eram resolvidas as diferenças (ou contradições) políticas no interior do movimento nacionalista, tinham 
se distanciado dos círculos do poder, tinham sido marginalizados ou eram, ainda, objeto de severo 
esquecimento. 
8 Alguns escritores, com passado em agrupamentos informais de esquerda, criaram abertamente uma 
associação cultural em Luanda que publicou, conforme aponta Gonçalves (2004. p.27), a revista literária 
“Archote”, animando interessantes debates, nos quais se combatia o monolitismo do regime na cultura. 
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Fim do partido único e a busca pela participação so cial em Angola 

 

Mudanças significativas ocorreram com a transição da República Popular de 

Angola – de partido único, inspiração socialista e economia planificada – para a República 

de Angola, em 1991. A passagem para o Estado multipartidário democrático de direito 

trouxe enormes mudanças no quadro jurídico do país, criando leis importantes, como a 

Lei das Associações (com seu funcionamento independente do Estado), a Lei dos 

Partidos Políticos Independentes, a Lei do Direito à Greve, a Lei de Liberdade de 

Imprensa, entre outras. 

A simples observação das designações deste pacote de leis revela como era a 

ocupação do espaço público pelo Estado durante a Primeira República.  A socióloga 

Cesaltina Abreu (2006. p. 34) aponta, por outro lado, a falta de regulamentação ou a 

regulamentação tardia dessas leis, observável nas datas de suas respectivas aprovações, 

que gerou desentendimentos nas suas interpretações.9 

Em 1994, três anos após o nascimento da República de Angola, o ativista social 

angolano Fernando Pacheco (1994. p. 07) afirmava já existir uma sociedade civil no país 

“como a expressão de forças sociais e econômicas formais e não formais que já 

demonstravam capacidade de assegurar, pelo menos, a sobrevivência das cidadãs e dos 

cidadãos”.  

Dessa maneira, Pacheco (2004) não tinha dúvida de que existia uma afirmação de 

sociedade civil angolana, que era constituída por forças sociais (associações informais, 

redes de parentesco, indivíduos dotados de espírito empreendedor) resultantes de um 

processo de urbanização recente, forças que já estavam em rápida e permanente 

transformação porque tinham acesso às diferentes modernidades, não isoladas, e 

também estavam em permanente contato com o mundo através dos meios de 

comunicação e das linhas aéreas internacionais; estabeleciam laços múltiplos entre si, 

construindo redes de autênticos contra-poderes, traduzidos em fatos conhecidos como a 

organização dos mercados, o estabelecimento de taxas de câmbio, as ações de 

reivindicações, entre outros (PACHECO, 1994. p. 07). 

Em 1996, é criada a Fundação Eduardo dos Santos (FESA), uma instituição com o 

nome e o patronato do Presidente da República (José Eduardo dos Santos). Organização 

que diz inspirar-se em instituições similares existentes nos grandes países democráticos e 

                                                 
9 Como exemplo, a nova Lei de Terras, aprovada em 2004, revogando a Lei 21-C/92s, sobre o Uso e 
Aproveitamento da Terra para fins Agrícolas. 
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pretender consolidar, como estas, os objetivos de progresso social, cultural e científico em 

Angola10. A FESA aparece, mais claramente, como uma instituição na qual o Presidente 

da República intervém como pessoa privada e cujos fundos não são os seus, mas sim os 

de grandes sociedades internacionais e nacionais11. 

Essa Fundação pode ser analisada, num primeiro nível, de acordo com Christine 

Messiant, como um produto e uma coroação do sistema geral de dominação clientelista, 

além de ser, também, um sinal de tentativa de reforço do poder presidencial12. 

Basicamente, esta Fundação “retém” dinheiro público que não é seu13 para realçar a 

imagem pessoal de benfeitor do seu “fundador e patrono”, que intervém nisso como 

pessoa privada, mas que é, também, como não deixa de lembrar a Fundação, “o 

Presidente da República de Angola e do MPLA, o partido majoritário no poder”, ou seja, 

Estado.  

Para tal, a FESA, como “Estado” angolano, atua na gestão estratégica do petróleo 

do país, rivalizando com os interesses econômicos estrangeiros e as empresas estatais.  

O Presidente angolano “recanaliza”, em direção à sua própria pessoa, uma parte 

dessas benesses e as redistribui durante a “semana da FESA”14, que dá lugar a muita 

publicidade, votos de felicidades e agradecimentos. A Fundação não funciona apenas 

com fundos privados. Dentre as realizações ostensivamente inauguradas, algumas 

provêm do próprio Estado15. 

A FESA colabora com o “Estado” e os ministérios ou as administrações locais  

intervêm em complemento da “ação do governo”. Além disso, a FESA apóia também uma 

série de outras organizações da sociedade civil. Algumas surgem na semana da 

Fundação. Apóia ainda a Associação de Apoio às Mulheres Rurais, na qual a primeira 

dama é igualmente presidente. Ela co-financia, com diversos Ministérios, esta 

organização econômica e apadrinha, ainda em associação com vários Ministérios, aquela 

                                                 
10 Ver mais na página: http://www.fesa.org.br/ 
11 Basta ver as mensagens de patrocinadores nas revistas publicadas pela instituição. É comuns encontrar 
a brasileira Odebrecht, as estatais Sonangol (petróleo) e Taag (aviação).  
12 Com clara referência ao culto à personalidade do Presidente José Eduardo dos Santos. 
13 Segundo o documento da Human Rights Watch, “(...) em certos casos, recentemente observados, as 
receitas do petróleo não foram processas pelo Ministério das Finanças, nem pelo Banco Nacional de 
Angola, tendo sido utilizadas secretamente para aquisição de armamentos. Estas ocorrências originaram 
também alegações de corrupção no setor público (...)” (HRW, 2002:05). 
14 Forma velada pela instituição para celebrar o aniversário (em agosto) de seu Patrono, o Presidente José 
Eduardo dos Santos. 
15 Sabe-se que o Centro de crianças abandonadas de Cacuaco, inaugurado em agosto de 1998, foi 
financiado pelo governo angolano e que os Ministérios, ou ainda o Governo provincial de Luanda, 
contribuíram também para o financiamento de diversos projetos (Messiant, 1999. p. 09). 
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fundação de proteção à natureza. Ainda financia ou co-financia e apóia, ocasionalmente, 

um certo número de associações nacionais, locais e de ordens profissionais (engenheiros, 

advogados, etc). (Messiant, 1999. p.10) 

A FESA, portanto, é uma evidência da privatização do Estado e centralização do 

poder angolano em relação àquele e da desagregação deste mesmo Estado. Com ela “o 

Engenheiro José Eduardo dos Santos” assume, de alguma maneira, a “liderança” da 

sociedade civil angolana, e, sintomaticamente, na posição de “Patrono”, utilizando trunfos 

incomparáveis de um Presidente da República.  

Desta maneira, para além das ações da FESA, a dificuldade em participar do 

processo político se fazia presente em função do contexto de guerra. No entanto, esses 

elementos não foram inibidores às manifestações contrárias ao Estado angolano e ao seu 

papel no conflito armado. 

Na afirmação de Comerford, isso fica mais claro. Para ele, o período após o 

Protocolo de Lusaka (1994)16 data o início daquilo que se tornou um engajamento 

significativo de paz pelas organizações da sociedade civil de Angola na forma de 

promoção dos direitos humanos (COMERFORD, 2005. p. 145). Iniciativas vindas dessa 

sociedade rumo a uma paz duradoura, tornaram-se presentes com o fracasso de 

Lusaka17.  

Assim, ONGs internacionais e nacionais, igrejas, movimentos comunitários, 

associações culturais e profissionais, entre outras, solicitaram ao governo angolano e à 

UNITA que agissem juridicamente, e dentro do quadro constitucional, em defesa dos 

direitos humanos dos cidadãos angolanos comuns. Este discurso, que partiu do seio da 

sociedade para as partes integrantes na guerra, constituiu um apelo pela lei e pela ordem. 

Isto inverte o argumento fundamental segundo o qual o Estado é que vive a solicitar dos 

cidadãos o respeito à lei e à ordem. Nesse momento, a sociedade civil é quem está a 

pedir ao Estado angolano e à UNITA que procedam desta forma (COMERFORD, 2005. 

p.153). 

Com a retomada da guerra, em 1998, uma série de documentos é produzida pela 

sociedade civil. Comerford aponta três importantes documentos: o primeiro, de 1999, 

chamado “Manifesto para a paz em Angola”, assinado por cento e vinte pessoas incluindo 

jornalistas, sociólogos, docentes universitários, advogados, músicos, deputados, entre 

                                                 
16 Por estar “ausente” nos Acordos de Bicesse (1991), a promoção dos direitos humanos constituiu uma 
componente muito importante no Protocolo de Lusaka. 
17 Vale a pena lembrar que muitas organizações surgiram após o Protocolo de Lusaka, daí a crescente 
forma de atuação da sociedade civil organizada em Angola.  
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outros. O segundo, o documento de abril de 1999, pertencente a GARP (Grupo Angolano 

de Reflexão e Paz), que incluía entre os seus membros pessoas ligadas ao campo 

religioso, ao meio político e aos meios de comunicação. No documento, citavam que 

“ninguém tem o direito de falar em nome do povo para fazer a guerra civil, seja esta com o 

argumento de defesa ou resistência. O povo não foi consultado”. Interessante notar que 

os autores de ambos os movimentos sentiram-se discursando para um grupo mais amplo 

do que o da sociedade civil ou de atores da esfera pública, falando em nome do povo 

angolano para aqueles que fizeram a guerra em seu nome (COMEFORD, 2005. p. 153-

155). O terceiro foi um apelo feito em 2000, pela MPD (Mulheres Pela Democracia), ONG 

de mulheres profissionais, como advogadas, jornalistas, empresárias, entre outras, 

formadas no exterior, com bolsas financiadas pelo governo. Esse documento se aproxima 

dos outros dois, mas é elaborado a partir da perspectiva das mulheres angolanas. Por 

isso,  transmite-nos o sentimento de tristeza que essas mulheres, como esposas e mães, 

sofreram ao perder esposos e filhos durante o conflito.  

O que vale em todos os documentos, segundo Comerford, é a explicitação de um 

reconhecimento crescente de que a sociedade civil tinha um papel fundamental na 

resolução do conflito. Isto refletiu em um sentimento coletivo de que “o problema é nosso”, 

ausente no passado na busca pela paz (2005. p. 155). 

Isso envolve uma série de características específicas da sociedade angolana que 

devem ser levadas em consideração. Cesaltina Abreu chama-nos a atenção para o fato 

de que a sociedade civil na África é um campo muito mais contraditório do que pretende o 

discurso ocidental dominante, pois este privilegia de forma simplista os conflitos entre 

Estado e sociedade, romantizando a sociedade civil como um baluarte da democracia. As 

formas de relacionamento de indivíduos e grupos da sociedade civil com o Estado variam 

da acusação, quando os seus interesses são postos em questão, à aliança e à 

cooperação, quando para tal têm oportunidades e vantagens. A maioria dos grupos e 

organizações da sociedade civil na África é dependente da comunidade internacional, 

tanto para efeitos de financiamento, quanto para a aprovação de seus programas de 

ação, acabando por incorporar, acriticamente, conceitos e práticas sem a necessária 

reflexão quanto à sua adequação ao contexto no qual vão ser aplicados (ABREU, 2006. p. 

117). 

Outro fator fundamental a ser levado em consideração é a dificuldade existente na 

comunicação entre o governo e a sociedade civil naquilo que se refere ao planejamento 

de políticas públicas. Embora oficialmente se considere que os novos instrumentos legais 
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(como as novas Leis) tenham sido produzidos em ambientes de consulta entre o Estado e 

a sociedade, e organizações civis tenham se mobilizado para participar efetivamente 

dessas consultas, as experiências com os processos de preparação e aprovação do 

Regulamento das Associações, da Lei de Terras, da Lei do Investimento Estrangeiro, e da 

própria Lei Constitucional, entre outros, demonstram que as instituições do legislativo e do 

executivo angolano continuam pouco abertas ao debate de idéias e à incorporação das 

visões e expectativas de atores não-estatais (ABREU, 2006. p. 34). 

Além disso, no próprio bojo da sociedade civil angolana, existe a sensação de que 

está na própria estrutura do Estado a dificuldade de desenvolver a maior participação das 

organizações na construção de políticas. O Orçamento Geral do Estado (OGE) de Angola, 

por exemplo, não repassa nenhum financiamento para o Município, muito menos para a 

Comuna18. O poder de centralização fica restrito ao Governador da Província (sempre 

nomeado pelo Presidente da República), que tem muita dificuldade em dialogar com 

essas organizações. Muitas instituições que trabalham principalmente nas Organizações 

de Base, com o poder local, também não conseguem ter acesso ao Governador da 

Província19. O excesso de centralização política e administrativa em Angola é mais um 

fator que dificulta a participação da sociedade civil e não contribui para a democratização 

do país. 

Dessa maneira, entendemos que, em nível local, existe uma significativa 

participação e colaboração de grupos e organizações no que tange o diálogo em alguns 

Conselhos e Fóruns. No entanto, existe uma grande dificuldade quando se trata de 

poderes do Estado, principalmente nas autoridades que detêm os recursos. 

De acordo com Pacheco (2004. p. 79), é freqüente, ainda hoje, atribuir todos os 

malefícios da vida política, social e econômica ao período fascista-colonial português e ao 

leninismo (do Partido Único do MPLA), o que, segundo ele, não é verdadeiro. Tanto as 

práticas fascistas (como o culto ao chefe, por exemplo), como as leninistas (submissão à 

direção centralizadora), são também complementadas pela matriz cultural Bantu, na qual, 

tradicionalmente, líderes e chefes não têm o costume de prestarem contas aos 

                                                 
18 Angola está dividida em 18 Províncias, 164 Municípios e 578 Comunas. Um Governador chefia 
cada Província e administradores chefiam os níveis inferiores do poder autárquico. O Presidente 
nomeia todos estes funcionários. Apenas o Governador da Província recebe parte do Orçamento Geral 
do Estado, o que demonstra grande centralização política e financeira. 
19 De acordo com Idaci Ferreira, funcionária da ONG angolana Acção para o Desenvolvimento Rural e 
Ambiente e Fernando Pacheco, Presidente da mesma instituição. 
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liderados20, no sentido de dar satisfação, apresentar resultados de uma ação de que se é 

incumbido, o que hoje têm efeitos perniciosos na sociedade.  

Ademais, é importante saber qual será o papel da sociedade civil organizada após 

as eleições legislativas realizadas em setembro. Não se pode negar a completa 

desorganização das eleições na capital (que tem a maior parte do eleitorado). O próprio 

reconhecimento foi a continuação das eleições em Luanda no dia seguinte. Nas 

províncias, as poucas informações que chegam dão conta de diversas intimidações, muita 

desorganização (com o abandono dos membros das mesas, e falta de boletins), com o 

absoluto controle do partido do governo em várias regiões, e a ausência de urnas em 

áreas tradicionalmente contrárias ao MPLA. 

Essa exorbitante vitória causou estranheza em alguns especialistas, mesmo 

aqueles que culparam a desunião dos partidos de oposição como reflexo do resultado nas 

urnas, e certo constrangimento para aqueles que viam nas eleições uma chance de maior 

pluralismo político e equilíbrio no poder legislativo angolano. 

Porém, ao analisar mais friamente a conjuntura política interna angolana, 

percebemos os grandes trunfos que o MPLA tem no cenário político nacional. A 

hegemonia do aparato estatal (que certamente gerou essa desproporção de recursos 

financeiros entre o MPLA e os outros partidos), o controle do sistema eleitoral (e aí incluo 

a Comissão Nacional Eleitoral), e o domínio dos meios de comunicação no país. Deste 

último, chamo atenção às inúmeras matérias favoráveis, seja pela Televisão Pública 

Angolana, Jornal de Angola e Rádio Nacional de Angola, as iniciativas do governo e do 

MPLA. 

Portanto, a sociedade civil angolana enfrenta grandes desafios e inúmeras 

dificuldades. É fundamental fiscalizar as ações do governo, buscar parcerias com as 

diversas esferas do aparato governamental, lutar pela transparência, fortalecer o combate 

à pobreza em seus diversos domínios e promover a participação social nessa Angola tão 

rica em recursos naturais, mas tão pobre em desenvolvimento humano. 

 

Considerações finais 

 

São grandes os desafios da sociedade civil organizada nesse contexto de paz. A 

busca pela democratização e pelo fortalecimento das frágeis instituições democráticas 

parece-nos os elementos mais importantes para este feito. Para isso, torna-se 

                                                 
20 Isso tanto acontece ao nível da família, como da comunidade e da nação. 
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fundamental a valorização das culturas angolanas. A sociedade civil angolana deve 

pautar-se na busca de políticas que respeitem os variados aspectos de sua cultura, para 

que não seja forjada uma organização civil artificial, e baseada em valores ocidentais, 

distanciando-se das realidades daquela região. 

O governo, por sua vez, deve buscar um maior apoio da sociedade angolana para 

desenvolver melhor sua política. Com baixíssimo índice de desenvolvimento humano, o 

governo angolano não consegue promover uma assistência mínima para sua população. 

Por isso, é fundamental a parceria com a sociedade civil, que, muitas vezes, tem um 

maior conhecimento da região ou do contexto do que o próprio governo. 

Acredito que a melhoria das condições de sobrevivência da população e o 

combate à pobreza no país só acontecerão como resultado de um trabalho conjunto entre 

o governo e a sociedade civil, sendo fundamental superar todos os constrangimentos que 

ainda persistem, como o autoritarismo e a centralização política e administrativa.  
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