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RESUMO 

 

 

Este estudo tem como objetivo principal analisar a visão do jornal Resistência durante o 

processo de transição política rumo a redemocratização brasileira. Para tanto, examinamos o 

mensário publicado desde 1978 até 1986, sob a perspectiva da História por meio da Imprensa, 

tomando-o como fonte e objeto de nossa análise. Busca-se compreender como o referido 

periódico se posicionou em relação ao tema em tela. Para tanto, foram analisados os editoriais 

retratando a temática do referido processo. 
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INTRODUÇÃO 

 

O principal objetivo deste estudo é analisar a visão do Resistência durante o processo 

de transição política rumo a redemocratização do país, com um olhar voltado especialmente 

para sua linha editorial. Neste sentido, com este estudo buscou-se compreender qual a visão do 

mensário a respeito do referido processo? O que pretendia o mencionado periódico ao retratar 

a temática em seus artigos editoriais?  

Porém, antes de tratar da pesquisa propriamente dita, apresento algumas considerações 

sobre minha trajetória acadêmica que contribuíram para que eu escolhesse este objeto de 

pesquisa. 

Iniciei o curso de Licenciatura em História no ano de 2016, quando ingressei na 

terceira turma do Campus de Xinguara. No segundo semestre da graduação, comecei a 

participar, como bolsista, de um projeto de extensão, que de maneira contundente contribuiu 

para minha formação. O projeto se chama “Projeto de Preservação e Conservação Arquivística 

do Acervo da Comissão Pastoral da Terra de Xinguara – PA” e é fruto de um acordo de 

cooperação técnica estabelecido entre a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

(Unifesspa) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT), que tem por objetivo a organização, 

higienização, digitalização e a manutenção digital do acervo documental da CPT, sob 

coordenação dos Professores Eduardo de Melo Salgueiro e Laecio Rocha de Senna.  

Tive a oportunidade de participar do então projeto durante três anos e meio, podendo 

desse modo,  manusear uma variedade de fontes documentais, que para os pesquisadores e 

historiadores, pode ser entendido como “mina de ouro” metaforicamente falando, pois, o 

mesmo se constitui de um leque de registros que alargam as possibilidades de pesquisas, dentre 

os temas posso citar alguns mais relevantes, tais como: conflitos agrários, trabalho escravo, 

mineração, violência policial, entre outros,  sobretudo, referentes a fatos históricos acontecidos 

na região Sul do Pará.  Em relação ao vasto acervo documental da qual a CPT se preocupava 

em registrar, Salgueiro e Senna ressaltam que em 

 
Toda a ação de mediação desempenhada pela CPT junto aos camponeses, 

sempre foi fundamental os registros documentais de grande parte das 

atividades por ela desenvolvidas, que eram (e ainda são) peças fundamentais 

na formalização de denúncias contra fazendeiros, militares e agentes públicos 

junto ao poder público. Dentre os diversos tipos de denúncias impetradas e/ou 

acompanhadas pela entidade junto aos órgãos públicos destacam-se, por 
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exemplo, aquelas relacionadas ao trabalho escravo nas fazendas da região, 

assassinatos de trabalhadores e lideranças rurais, além de ameaças de morte.1   

 

Entretanto, ao longo do projeto me depararei com uma pasta documental em que 

possuía registros de um de conflito por terra denominado “Chacina na Colônia Picadão” e 

imediatamente surgiu em mim uma forte inquietação em buscar compreender o caso, em virtude 

da minha trajetória de vida, por estar morando atualmente na região em que surgiu o conflito 

mencionado e, por ter vivido maior parte da minha vida em áreas conflitos, na luta pela terra. 

Esta foi a pesquisa que comecei a desenvolver inicialmente e seria, então, o meu Trabalho de 

Conclusão de Curso. Porém, ao manusear tais fontes e fazer busca de algumas fontes orais, 

surgiram conclusões que me levaram a perceber que o caso, além de ser muito recente, a ponto 

de ter sido desarquivado um processo judicial sobre o caso, era muito mais complexo do que 

eu imaginava, impossibilitando-me de empreender o trabalho a partir das fontes que havíamos 

conseguido até o momento. Assim, ao conversar a respeito com o professor orientador Eduardo 

de Melo Salgueiro, decidimos que seria viável para o momento atentarmos a uma outra pesquisa 

e, no momento oportuno, o mesmo indicou a mim uma fonte e objeto de análise também do 

acervo documental da CPT, isto é, o jornal Resistência. 

Ressalto o importante projeto de extensão, pois, foi um dos principais caminhos que 

me levaram a ter acesso as edições do periódico em questão. Uma vez que, suas edições se 

encontravam em meio a documentação condicionada no acervo da CPT - Xinguara. 

Outro aspecto importante para minha formação enquanto historiadora e para o 

desenvolvimento deste estudo, foi minha participação em 2017 no Curso de Extensão 

Universitária com título: “Introdução aos estudos de história e imprensa: procedimentos 

teórico-metodológicos”, com carga horária total de trinta e duas horas. Ministrado pelo 

Professor Eduardo de Melo Salgueiro, no Instituto de Estudos do Trópico Úmido – 

IETU/XINGUARA. A participação no curso despertou em mim um olhar crítico à imprensa, 

de modo a compreender que a mesma, assim como qualquer outro documento, pode ser 

entendida como objeto e fonte para análise numa perspectiva histórica, sobretudo, que nós 

enquanto historiadores devemos problematizá-la como um sujeito carregado de valores e 

intenções, e, não apenas como um mero veículo de informações. 

                                                           
1 SALGUEIRO, Eduardo de Melo; SENA, Laecio R. . Preservação arquivística e constituição da memória da luta 

camponesa na Amazônia Oriental: a experiência da implantação do Centro de Documentação e Memória da 

Unifesspa, em Xinguara-PA. In: VIII Seminário Nacional do Centro de Memória da Unicamp, 2016, Campinas. 

Anais. VIII Seminário Nacional do CMU - Memória e acervos documentais, o arquivo como espaço produtor de 

conhecimento.. Campinas, 2016. v. VIII. p. 02   
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Dito isto, na perspectiva em alcançar tais objetivos com a análise de um impresso, fez-

se necessário usar uma metodologia que pudesse compreender a imprensa como “força ativa na 

história”.2 Assim sendo, para desenvolvermos tais discussões apresentadas neste estudo, nos 

baseamos teoricamente em historiografia especializada, que dedicou seus estudos por meio da 

imprensa, em particular na análise de periódicos. Todavia, buscamos como referência, 

contribuições apresentadas pelas historiadoras Heloisa de Faria Cruz e Maria do Rosário da 

Cunha Peixoto que buscam problematizar a partir do artigo: Na Oficina do Historiador: 

conversas sobre História e Imprensa, pois as autoras propõem um avanço na discussão de um 

repertório de procedimentos teórico-metodológicos para o seu tratamento. Tania Regina de 

Luca demonstra que até a década de 1970 ainda eram poucos os trabalhos que se valiam de 

jornais e revistas como fonte para o estudo da história do Brasil. Conforme Luca, “reconhecia-

se a importância de tais impressos”, ou seja, havia certa preocupação em se construir a história 

da imprensa, mas havia certa resistência em tomá-los como fonte para a compreensão da 

história. Tal particularidade é atribuída em partes ao peso tradicional “positivista” que imperava 

durante o século XIX e princípio do XX, cuja característica principal, consistia na busca pela 

verdade. Dito isto, os jornais eram tidos previamente como fontes pouco confiáveis.3  

Ademais, tal como Martins, Luca ressaltam que a partir da “Nova História” atribuída 

à terceira geração dos Annales, “a prática historiográfica alterou-se significativamente”, 

ampliando, assim, as de possibilidades de análises, ou seja, “novos objetos, problemas e 

abordagens”.4 

 Bem como Salgueiro, periódicos como revistas e jornais são “riquíssimas fontes de 

estudos, uma vez que, por trás de suas reportagens, existem grupos de pessoas que idealizaram 

um projeto, o colocaram em prática pela produção desse impresso e passaram a representar a 

si mesmos e aos seus interesses”.5 

Como já foi mencionado, as edições do Resistência estavam guardadas no acervo da 

CPT, que em uma conversa com Ana de Sousa Pinto, responsável pelo acervo com o Professor 

Eduardo, a mesma falou do periódico e deixou a disposição para análise, as edições foram por 

sua vez levada para o Centro de Documentação Histórica do IETU, na qual recebeu o devido 

                                                           
2 CRUZ, Helena F.; PEIXOTO, Maria do Rosário C., Na oficina do historiador: conversas sobre história e 

imprensa. Projeto História, São Paulo, n. 35, p. 257. 
3 LUCA, Tania Regina de. História do, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.). Fontes 

Históricas. São Paulo: Contexto, 2005, p. 111-112. 
4 LUCA, Tania Regina de. História do, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.). Fontes 

Históricas. São Paulo: Contexto, 2005, p.112. 
5 Salgueiro, Eduardo de Melo “O maior projeto em prol de Mato Grosso”: uma análise da revista Brasil-Oeste 

(1956-1967). Dourados, MS: UFGD, 2011.p, 17. 
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tratamento de preservação arquivística do documento, foram higienizadas, ordenadas por 

número de edições e ao final digitalizadas. Iniciei esta pesquisa folheando algumas edições, o 

que de antemão me deixou muito entusiasmada em relação ao objeto em análise, a partir de 

então comecei a ler historiografias para saber como manusear a modalidade do documento, 

sobretudo, as que tratavam da metodologia de análise de impressos.  

Ao buscarmos textos que utilizaram ou mencionaram de alguma forma tal periódico 

como fonte ou objeto de análise, encontramos alguns estudos que os autores citam ou 

apresentam o jornal Resistência como um dos exemplos de periódico de cunho alternativo, sem 

fazer uma análise sistemática do mensário. 

Em diálogo com Bernardo Kucinski, Maria Paula Nascimento Araujo, Alzira Alves de 

Abreu, dentre outros, o autor Sérgio Luiz da Silva Mendes ao escrever o artigo por título: “A 

imprensa alternativa durante a Ditadura Militar no brasil (1964-1984): um olhar 

historiográfico” busca construir um debate historiográfico explicando o surgimento ou a 

proliferação de mídias alternativas durante a Ditadura Militar no Brasil. Assim, o autor apenas 

cita o jornal Resistência, como um dos alternativos que surgiram durante o período, sem 

aprofundar no estudo sobre o periódico.6 

Já a jornalista Adriana S. Campos Lira, ao fazer uma análise sobre a atuação dos 

pequenos informativos que se destacaram na Amazônia durante a Ditadura Militar (1964/1985), 

faz um breve contexto do jornal resistência. Porém, a autora não aprofunda a discursão em 

relação ao periódico no artigo intitulado: Imprensa Alternativa na Amazônia: breve contexto 

dos tabloides que deixaram suas marcas no período da Ditadura Militar.7  

Os autores Célia Regina Trindade Chagas Amorim, Mariana Costa Castro, Roberta 

Aragão Machado e Ana Cruz de Oliveira ao elaborarem uma análise do papel da Imprensa 

Alternativa na Amazônia durante a Ditadura Militar (1964-1985), tendo como foco o projeto 

geopolítico de ocupação do território implantado pelos militares, publicaram o artigo: O 

contexto da Imprensa Alternativa na Amazônia no período da ditadura militar (1964-1985).  

Citam o jornal Resistência, no intuito de explicar a natureza dos periódicos alternativos naquele 

contexto no qual ressalta que o jornal Resistência foi um dos periódicos que surgiram em 

                                                           
6 MENDES, S. L. S. A IMPRENSA ALTERNATIVA DURANTE A DITADURA MILITAR NO BRASIL 

(1964-1984): UM OLHAR HISTORIOGRÁFICO. CONTRAPONTO, v. 1, p. 24-41, 2011. 
7 LIRA, Adriana S. Campos. Imprensa Alternativa na Amazônia: breve contexto dos tabloides que deixaram suas 

marcas no período da Ditadura Militar. Faculdade de Estudos Avançados do Pará/Feapa. 
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resultado também de parcerias com órgãos da sociedade civil e também com as comunidades 

do interior da Amazônia.8  

Bernardo Kucinski ao produzir o ‘Jornalistas e Revolucionários: Nos tempos da 

imprensa alternativa”, faz um panorama sobre a imprensa alternativa no Brasil e é notável a 

partir da discursão elencada pelo o autor, que o mesmo buscou fazer uma abordagem e 

sobretudo uma análise um pouco mais detalhada sobre o jornal Resistência, quando ressalta 

vários aspectos importantes sobre o mensário.9  Assim, é reconhecível o esforço de todos os 

autores que buscaram abordar o Resistência em seus estudos, no entanto, pretendo aqui fazer 

um estudo mais sistemático do mesmo. 

Dito isto, neste estudo procuro analisar o Resistência de maneira mais detida com uma 

abordagem baseada em vários pesquisadores da imprensa, analisando-o ao mesmo tempo como 

fonte e objeto de pesquisa. Buscando compreender a visão do mesmo diante do contexto 

histórico vivido à época e, ao mesmo tempo, perceber as intencionalidades da sua produção 

editorial. 

É de fundamental importância destacar que este estudo se concretiza sobre uma 

quantidade considerável de edições do jornal Resistência equivalente ao período de março de 

1978 a junho de 1986, contendo, neste sentido, quarenta e sete (47) números. É importante 

ressaltar que foram lançados outros números durante o período, porém, o que conseguimos ter 

em mãos são as quarenta e sete.  Para desenvolvermos tal abordagem o trabalho foi dividido 

em dois capítulos. 

Neste sentido, no primeiro capítulo buscamos fazer um breve apontamento sobre 

imprensa de modo geral, em seguida em diálogo com alguns autores fizemos um breve debate 

historiográfico acerca do conceito que define um periódico como impresso alternativo. Para 

continuarmos a discursão, fizemos um tópico com uma breve abordagem sobre o papel dos 

jornais alternativos especialmente na Amazônia. Em seguida, fizemos breves abordagens de 

antemão apresentando a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, entidade 

criadora do periódico. Apresentamos um histórico do jornal propriamente analisado, no intuito 

de apresentar ao leitor o objeto de estudo em questão, apontamos ainda o suporte e algumas de 

suas características, os colaboradores, principais seções e fontes de financiamento.  

                                                           
8 AMORIM, C. R.T.C. et al. O contexto da Imprensa Alternativa na Amazônia no período da ditadura militar 

(1964-1985). In: XI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte – Palmas -TO –, 2012, UFPA, 2012. 
9 KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários nos tempos da imprensa alternativa. São Paulo: Scritta, 

1991. 
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No segundo capítulo, buscamos analisar sobretudo a visão do Resistência durante o 

processo de transição política rumo a redemocratização do país, ocorrido entre as décadas de 

1970 e 1980. Neste sentido, com um olhar voltado principalmente aos editoriais do periódico 

em questão, analisaremos parte das edições entre os anos de 1981 e 1982, observando assim, a 

intenção deste enquanto um veículo de informação alternativa, buscando compreender, dessa 

forma, o que este jornal realmente pretendia ao fazer circular suas edições durante o referido 

período.  

 Para iniciar tal abordagem, fizemos um breve panorama sobre o jornal Resistência e 

a Ditadura Militar brasileira. Depois nos dedicamos a falar um pouco da repressão aos 

movimentos democráticos e o Governo de João Batista Figueiredo (1981-1982) e, em seguida, 

abordamos sobre o jornal Resistência e o processo eleitoral. Por fim, o jornal Resistência e a 

campanha eleitoral no estado do Pará. 
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CAPÍTULO I 

 

A IMPRENSA BRASILEIRA E O CONTEXTO DO APARECIMENTO 

DO JORNAL RESISTÊNCIA 

 

 

Neste capítulo, inicialmente fizemos um breve apontamento sobre imprensa de modo 

geral, em seguida, em diálogo com alguns autores nos dedicamos a um debate historiográfico 

acerca do conceito que define um periódico como impresso alternativo, para continuarmos a 

discursão perpetramos um tópico com uma breve abordagem elencando o papel dos alternativos 

especialmente na Amazônia, no intuito de contextualizar o surgimento do jornal Resistência. 

Em seguida, nos preocupamos em apresentar a entidade criadora do periódico, a Sociedade 

Paraense de Defesa dos Direitos Humanos - SDDH. Apresentamos um breve histórico do jornal 

propriamente analisado, no intuito de apresentar ao leitor o objeto de estudo em questão, 

apontamos ainda, o suporte e algumas de suas características, os colaboradores, principais 

seções e fontes de financiamento.  

 

1.1 A história da Imprensa no Brasil: século XX uma breve análise.   

 

Como assinalam as autoras Luca e Martins, há um aglomerado de profissionais que se 

“dedicam a nos apresentar o mundo: a previsão do tempo, a situação do trânsito, o mercado 

financeiro, a política nacional, os conflitos e as catástrofes em locais distantes, as ocorrências 

policiais (...) enfim, procura se contemplar todos os interesses, gostos e preocupações”.10 Ou 

seja, podemos considerar que grande parte do conhecimento que possuímos é mediado, como 

colocado pelas autoras, pelos fatos divulgados pela imprensa tanto escrita como radiotelevisiva. 

Ainda de acordo com Luca e Martins, foi no decorrer do século XX, graças ao grande 

progresso tecnológico dos meios de comunicação de massa, que a circulação de dados alcançou 

velocidades até então imagináveis.  Destacando, por exemplo, “que os telefones fixos, rádios 

televisores, aparelho de fax, pagers e celulares foram se tornando acessíveis às camadas cada 

vez mais amplas da população”.11  

                                                           
10 LUCA, Tania Regina de; MARTINS, Ana Luiza, Imprensa e cidade, 2006, p.9.   
11 LUCA, Tania Regina de; MARTINS, Ana Luiza, Imprensa e cidade, 2006, p.10.   
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Historicamente, a imprensa escrita foi “o primeiro meio de comunicação de massa, 

papel central na defesa dos interesses dos cidadãos contra quaisquer tipos de violações e abusos 

cometidos pelo Estado”.12 Portanto, é importante demonstrar o papel que a imprensa exerceu 

na formação do país, como assinalam Martins e Luca: 

 

A nação brasileira nasce e cresce com a imprensa. Uma explica a outra. 

Amadurecem juntas. Os primeiros periódicos iriam assistir à transformação 

da Colônia em Império e participar intensamente do processo. A imprensa é a 

um só tempo, objeto e sujeito da história brasileira. Tem certidão de 

nascimento lavrada em 1808, mas também é veículo para reconstrução do 

passado. 13 

 

Assim, a imprensa sempre teve uma função em meio a sociedade, participando do 

processo de formação do país. Nota-se, portanto, que esses impressos não apenas assistem, 

anotam e difundem nossa história, mas fazem parte inerentemente da concepção da nação. 

Ainda nas palavras das autoras: 

 

Muitas vezes os personagens são exatamente os mesmos, na imprensa, na 

política e nas instituições. Em outras, são, no mínimo muito próximos, pois 

intervenções políticas de peso são decididas no interior das redações, 

estabelecendo e testemunhando avanços e recuos das práticas dos governos, 

da dinâmica do país, da formação de seu povo, do destino nacional.14 

 

 Martins e Luca, ressaltam que “não há como escrever sobre a história da imprensa 

sem relacioná-la com a trajetória política, econômica, social e cultural do país”15, ou seja, não 

podemos pensar que a atuação da imprensa é neutra. É necessário um olhar crítico sobre suas 

publicações, atentando para suas intencionalidades. Deste modo, analisaremos a Imprensa 

Alternativa que tinha como finalidade a busca por liberdade de expressão, principalmente no 

período da Ditadura Militar, ou seja, a busca por espaços para poder escrever o que pensavam 

e mostrar a realidade, a partir de um olhar crítico, do que estava acontecendo. 

   

1.2 Imprensa Alternativa. 

 

De acordo com Flávio Aguiar, a imprensa brasileira começou com um alternativo, “o 

Correio Brasiliense, fundado por Hipólito José da Costa, em 1808, em Londres, entre outras 

                                                           
12 LUCA, Tania Regina de; MARTINS, Ana Luiza, Imprensa e cidade, 2006, p.10.   
13 LUCA, Tania Regina de; MARTINS Ana Luiza, Introdução: pelos caminhos da imprensa no Brasil, 2008, p. 8.   
14  LUCA, Tania Regina de; MARTINS Ana Luiza, Introdução: pelos caminhos da imprensa no Brasil, 2008, p. 8.   
15 LUCA, Tania Regina de; MARTINS Ana Luiza, Introdução: pelos caminhos da imprensa no Brasil, 2008, p.8. 
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coisas para lutar pela independência do nosso então futuro país”16. O autor continua enfatizando 

que, durante o Império, houve vários outros periódicos alternativos. Destacando o mais 

importante deles, que foi “o Jornal dos Tipógrafos, fundado em 1858, pela categoria depois da 

primeira greve no Brasil. (...) Na Primeira República também houve alternativos, como os 

famosos A Manhã, do Partido Comunista do Brasil e o seu coirmão, paródico, A Manha, do 

Barão de Itaré”.17 

É importante observar que Aguiar destaca o alternativo Última Hora, como o de maior 

sucesso de público na história brasileira. Criado por Samuel Wainer no segundo governo de 

Vargas, com apoio deste, para se contrapor ao coro unânime da imprensa conservadora que 

queria a deposição do presidente. Esse alternativo era visto como: 

 

“(...) Inovador, de espirito popular, Última Hora representou uma revolução 

na imprensa brasileira, logo editado que foi em nove capitais brasileiras. Mas 

os seus inimigos não lhe perdoaram a ousadia. Depois de uma perseguição 

feroz por todos os meios, Última Hora foi depredado em seguida ao golpe de 

1964. Samuel Wainer, seu criador, no exílio, vendeu o episódio ao grupo 

Folha de São Paulo. Depois tentou reerguê-lo em 1974, em São Paulo, sem 

resultado duradouro. 

Logo antes do golpe de 1964, houve um alternativo notável, Brasil Urgente, 

editado no abc paulista por frei Josaphat Marinho, que dias antes do 1º de abril 

fatídico, foi retirado do país pela cúpula da igreja. O jornal foi para o limbo 

com seu criador. Frei Josaphat retornou ao Brasil anos depois. O jornal não.”18 

 

 Podemos notar, a partir das reflexões de Aguiar, que o surgimento dos alternativos 

vem de longa data na história brasileira, mas sempre com a marca da fragilidade. Ou seja, os 

jornais e revistas surgem, mas não conseguem viver por muito tempo, uns conseguem mais, 

outros menos, porém às vezes quando menos se esperam eles ressurgem.  

Nessa perspectiva, o pesquisador Bernardo Kucinski, também ressalta que: 

 

Durante os quinze anos de ditadura militar no Brasil, entre 1964 e 1980, 

nasceram e morreram cerca de 150 periódicos que tinham como traço comum 

a oposição intransigente ao regime militar. Ficaram conhecidos como 

imprensa alternativa ou imprensa nanica.  A palavra nanica, inspirada no 

formato tablóide adotado pela maioria dos jornais alternativos, foi 

disseminada principalmente por publicitários, num curto período em que eles 

se deixaram cativar por esses jornais. Enfatizava uma pequenez atribuída pelo 

                                                           
16 AGUIAR, Flávio. Imprensa alternativa: Opinião, Movimento e em tempo. In: MARTINS, Ana Luiza, LUCA, 

Tânia Regina de. História da imprensa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008, p. 234. 
17 AGUIAR, Flávio. Imprensa alternativa: Opinião, Movimento e em tempo. In: MARTINS, Ana Luiza, LUCA, 

Tânia Regina de. História da imprensa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008, p. 234. 
18 AGUIAR, Flávio. Imprensa alternativa: Opinião, Movimento e em tempo. In: MARTINS, Ana Luiza, LUCA, 

Tânia Regina de. História da imprensa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008, p. 235. 
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sistema a partir de sua escala de valores e não dos valores intrínsecos à 

imprensa alternativa.19 

 

  A historiadora Maria Paula Nascimento Araújo faz uma importante observação a 

respeito, ao ressaltar que “a imprensa alternativa era, no entanto, formada também por jornais 

feministas, de reivindicação de direitos de minorias como negros e homossexuais, e que nem 

sempre tinham conotação de contestação direta ao regime militar”.20 Neste sentido: 

 

A imprensa alternativa congregava jornais de vários tipos: 1) jornais de 

esquerda (que se vinculavam tanto a jornalistas de oposição quanto aos 

partidos e organizações políticas clandestinas); 2) revistas de “contracultura” 

(que reuniam intelectuais e artistas “alternativos” ou “malditos” — artistas 

que produziam fora do esquema comercial) e 3) publicações de movimentos 

sociais (englobando neste campo o movimento estudantil, os movimentos de 

bairro e, principalmente, um tipo específico de imprensa alternativa, aquela 

vinculada a grupos e movimentos de minorias políticas, como a imprensa 

feminista, a chamada “imprensa negra”, os jornais de grupos homossexuais 

organizados, as publicações indígenas etc.).21 

 

A observação da autora é fundamental para compreendermos que a imprensa 

alternativa não representava o interesse de um único seguimento da sociedade, mas sim de 

vários deles, que lutaram por reconhecimento de seus direitos.  

Podemos refletir um pouco mais sobre o conceito “alternativo”, a partir das 

considerações de Aguiar quando exemplifica o caso de Última Hora, de Samuel Wainer, ao 

dizer que: 

 
Graças à ditadura militar de 1964, o conceito de “alternativo” ficou associado 

a uma posição antigovernista generalizada. Mas levando-se em conta a relação 

ideológica da imprensa com os grandes grupos financeiros, capitalistas e com 

as tradicionais oligarquias do mundo agrário brasileiro, é necessário 

“modalizar” o conceito, “ampliando-o”.  Na história brasileira os frequentes 

“alternativos” seriam jornais que se oporiam ou se desviariam das tendências 

hegemônicas no país. Com isso não pretendemos fechar o conceito numa 

definição unívoca, mas ao contrário, abri-lo, mostrando seu dinamismo e seus 

aspectos também contraditórios. 22 

 

 Para Kucinski, o conceito alternativo contém quatro significados essenciais, que são: 

“o de algo que não está ligado a políticas dominantes; o de uma opção entre duas coisas 

                                                           
19 KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários nos tempos da imprensa alternativa. São Paulo: Scritta, 

1991, p.5. 
20 Ver: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/imprensa-alternativa 
21 Ver: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/imprensa-alternativa 
22 AGUIAR, Flávio. Imprensa alternativa: Opinião, Movimento e em tempo. In: MARTINS, Ana Luiza, LUCA, 

Tânia Regina de. História da imprensa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008, p. 235 e 236. 
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reciprocamente excludentes; o de única saída para uma situação difícil e, finalmente, o do 

desejo das gerações dos anos de 1960 e 1970, de protagonizar as transformações sociais que 

pregavam”.23 

Podemos perceber, de acordo com a historiografia analisada, que existe uma 

complexidade para se entender os motivos que definem um jornal como uma impressa 

alternativa, e os vários motivos que levaram a proliferação dos mesmos.  Assim, Aguiar vem 

dizer que um dos motivos que intensificou sua proliferação foi 

 

Uma massa crescente de jornalistas ficou privada de espaço, para escrever o 

que queria, inclusive, em muitos casos, simplesmente o que sabia. Junto a esse 

fator, ou seja, a existência de recursos humanos disponíveis e insatisfeitos, 

acrescentavam-se facilidades técnicas crescentes com a introdução 

progressiva, do offset, do xerox, e do fax permitindo a impressão 

compensadora de tiragens menores mais baratas, além de facilitar as 

comunicações entre os grandes centros urbanos.24 

 

  Nota-se, portanto, algumas causas que serviram de estopim para o aumento de jornais 

alternativos nesse período, começam com rachas dentro dos próprios jornais tradicionais e de 

grande circulação. Pois, em sua maioria, apoiariam o golpe em 1964:  

 

Como aconteceu com Opinião, Movimento e Em Tempo. Mas logo após desse 

apogeu, a produção de alternativos encontrou seu Waterloo. Com a 

redemocratização a partir da década de 1980, eles desapareceram quase por 

completo na cena nacional. Só vão reaparecer no novo milênio, sobretudo com 

a internet.25 

 

 Assim, observa-se que há uma complexidade em relação aos fatores que levaram à 

propagação dos jornais alternativos, como instalação de uma onda de censura dentro de suas 

próprias redações, não dando espaço aos diversos grupos sociais para posicionarem seus 

interesses, meios técnicos em transformação, massa de leitores em potencial insatisfeitos com 

o que liam, etc. Esses motivos foram “o caldo de cultura favorável para a proliferação da 

imprensa alternativa que, pela primeira vez, recebeu esse nome, ao lado de outro, “imprensa 

nanica”, dada pelo escritor João Antônio, numa alusão ao episódio bíblico de Davi e Golias”26. 

                                                           
23 KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários nos tempos da imprensa alternativa. São Paulo: Scritta, 

1991, p. 5. 
24 AGUIAR, Flávio. Imprensa alternativa: Opinião, Movimento e em tempo. In: MARTINS, Ana Luiza, LUCA, 

Tânia Regina de. História da imprensa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008, p. 236. 
25 AGUIAR, Flávio. Imprensa alternativa: Opinião, Movimento e em tempo. In: MARTINS, Ana Luiza, LUCA, 

Tânia Regina de. História da imprensa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008, p. 236. 
26 AGUIAR, Flávio. Imprensa alternativa: Opinião, Movimento e em tempo. In: MARTINS, Ana Luiza, LUCA, 

Tânia Regina de. História da imprensa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008, p. 237. 
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Ainda na busca por compreender a proliferação dos jornais alternativos nesse período, Mendes 

aponta que:  

 

Com a ditadura e a crescente onda de censura, grande parte dos jornalistas 

ficaram impedidos de escrever o que queriam, fazendo com que muitos destes 

saíssem dos jornais de grande circulação e buscassem formas ou espaços 

alternativos para terem a liberdade de escrever o que pensavam ou o que 

sabiam e não tinham mais esta possibilidade nos jornais tradicionais, já que 

estes foram cooptados ou censurados pela ditadura militar.27 

 

Segundo este autor, em embate com a disposição em corresponder os desejos da grande 

imprensa para com a ditadura militar, os jornais alternativos cobravam com intensidade a 

restauração da democracia e do respeito aos direitos humanos, bem como faziam a crítica do 

modelo econômico da época. Nesta perspectiva Kucinski aponta que:  

 

O que identificava toda a imprensa alternativa era a contingência do combate 

político-ideológico à ditadura, na tradição de lutas por mudanças estruturais e 

de crítica ortodoxa a um capitalismo periférico e ao imperialismo, dos quais a 

ditadura era vista como uma representação.  

A imprensa alternativa surgiu da articulação de duas forças igualmente 

compulsivas: o desejo das esquerdas de protagonizar as transformações que 

propunham e a busca, por jornalistas e intelectuais, de espaços alternativos à 

grande imprensa e à universidade. É na dupla oposição ao sistema 

representado pelo regime militar e às limitações à produção intelectual 

jornalística sob o autoritarismo que se encontra o nexo dessa articulação entre 

jornalistas, intelectuais e ativistas políticos. Compartilhavam, em grande 

parte, um mesmo imaginário social, ou seja, um mesmo conjunto de crenças, 

significações e desejos, alguns conscientes e até expressos na forma de uma 

ideologia, outros ocultos, na forma de um inconsciente coletivo.28  

 

Assim, podemos perceber o apontamento de Kucinski ao que se diz respeito a 

identificação da imprensa alternativa: seria o posicionamento desses jornais contra a política 

imposta de cunho autoritário e capitalista instalada em 1964. Essa imprensa, por sua vez, 

buscava a todo instante lutar por uma nova estrutura de governo que não representasse os 

interesses do capitalismo. Aguiar assinala que: 

 

Como quase toda a grande imprensa apoiou o golpe de 1964, com alguns de 

seus proprietários participando ativamente na conspiração para derrubar João 

Goulart, houve um momento em que os próprios jornais, rádios e televisões 

praticaram uma espécie de autocensura, procurando construir versões das 

                                                           
27 MENDES, S. L. S. A IMPRENSA ALTERNATIVA DURANTE A DITADURA MILITAR NO BRASIL 

(1964-1984): UM OLHAR HISTORIOGRÁFICO. CONTRAPONTO, v. 1, p. 24-41, 2011; p, 27. 
28 KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários nos tempos da imprensa alternativa. São Paulo: Scritta, 

1991, p. 7. 
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informações favoráveis ao regime autoritário, seguidamente apontado como 

“salvador da democracia” contra o perigo comunista.29  

 

É importante destacar algumas das formas usadas para colocar em prática as censuras, 

como: “Censores foram instalados nas redações dos jornais; circulares eram enviadas a elas, 

dizendo o que se podia dizer e o que não se podia, vetando assuntos, nomes de pessoas e até 

palavras, como Brizola, Arraes, “comunismo”, “tortura” etc”30. Na concepção de Aguiar, nas 

grandes redações de jornais, televisões e rádios essas formas de censura funcionavam, já que o 

domínio dos proprietários através das chefias era muito forte e ajudava a impor obediência, 

mesmo que, com o passar do tempo, esses jornais viessem “se opor a essa censura que lhes era, 

para dizer o mínimo, incômoda”.31 

Um momento de intensificação da censura durante a Ditadura Militar, foi com o Ato 

Institucional n. 5 (AI-5) em 13 de dezembro de 1968, que fechou o Congresso Nacional, 

suspendeu as garantias constitucionais, e, foi usado para legalizar a censura prévia, ou seja, o 

regime passou a exercer de forma mais contundente as práticas de censura sobre a imprensa e 

a mídia, perseguindo-as e submetendo à censura prévia alguns que achavam mais importantes. 

Neste sentido Kucinski ressalta que: 

 

O aparelho militar distinguia os jornais alternativos dos demais, perseguindo-

os e submetendo os que julgava mais importantes a um regime especial, 

draconiano, de censura prévia. Em conformidade com a Doutrina de 

Segurança Nacional, instituída pela ideologia da guerra fria, eram 

considerados pelos serviços de segurança como inimigos: “Organizações de 

Frente” do comunismo internacional, que tinham por tarefas “isolar o 

governo” e “difundir o marxismo”. Editores d’O PASQUIM permaneceram 

encarcerados por dois meses logo após o AI-5. Editores de RESISTÊNCIA, 

COOJORNAL, OPINIÃO, foram presos em ocasiões diversas. Algumas 

edições eram apreendidas, mesmo depois de filtradas pela censura prévia. A 

partir do projeto de distensão política do governo Geisel (1974-1978), 

combatido pela linha-dura militar, os jornais alternativos tornaram-se o pivô 

das lutas intestinas do regime.32 

 

Desse modo, a imprensa alternativa sofreu um sistema de censura mais duro do que a 

grande imprensa. Elas eram obrigadas a enviarem as suas matérias para a Polícia Federal, em 

                                                           
29 AGUIAR, Flávio. Imprensa alternativa: Opinião, Movimento e em tempo. In: MARTINS, Ana Luiza, LUCA, 

Tânia Regina de. História da imprensa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008, p. 238. 
30 AGUIAR, Flávio. Imprensa alternativa: Opinião, Movimento e em tempo. In: MARTINS, Ana Luiza, LUCA, 

Tânia Regina de. História da imprensa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008, p. 238. 
31 AGUIAR, Flávio. Imprensa alternativa: Opinião, Movimento e em tempo. In: MARTINS, Ana Luiza, LUCA, 

Tânia Regina de. História da imprensa no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008, p. 238. 
32 KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários nos tempos da imprensa alternativa. São Paulo: Scritta, 

1991, p. 5 e 6. 



22 
 

 
 

Brasília, para que depois elas fossem devolvidas com os cortes e vetos. As editoras dos jornais 

sofriam constantes perseguições, sendo presos alguns de seus editores e tendo suas edições 

apreendidas mesmo depois de terem passado pela censura prévia.  

Ana Luíza Martins e Tania Regina de Luca ressaltam a forma como acontecia a 

censura nos jornais de grande circulação, pois: 

 
Mal o ato foi divulgado, os principais órgãos da imprensa escrita e 

radiotelevisiva foram imediatamente colocados sob censura. A sede do 

Correio da Manhã foi invadida por agentes policiais, que prenderam o 

redator-chefe. Parte da edição do Jornal da Tarde foi apreendida, enquanto O 

Estado de S. Paulo foi proibido de circular, em função de um editorial de Júlio 

de Mesquita Filho, que criticava duramente o general Costa e Silva. 

No Jornal do Brasil, por sua vez, Alberto Diniz, editor chefe, encontrou uma 

forma de deixar claro ao leitor que o jornal fora censurado. Na primeira página 

do dia 14 de dezembro, ao lado esquerdo do título, havia uma peculiar 

previsão meteorológica – “Tempo negro. Temperatura sufocante. O ar está 

irrespirável. O país está sendo varrido por fortes ventos” – enquanto no lado 

oposto anunciava-se: “Ontem foi o dia dos cegos”. A atitude enfureceu os 

militares e resultou na prisão de um dos diretores do jornal.33 

 

Diante disso, podemos perceber que os jornais de grande circulação que também se 

posicionaram contra os ideais da Ditadura Militar, sofreram violentas perseguições, como por 

exemplo a prisão de editores que criticavam o modelo de governo. Assim, ao analisar a 

imprensa durante esse período, “não há como deixar de lado o aspecto da censura”34. Deste 

modo, Luca vem ressaltar que:  

 

Em vários momentos, a imprensa foi silenciada, ainda que por vezes sua 

própria voz tenha colaborado para criar as condições que levaram ao 

amordaçamento. O papel desempenhado por jornais e revistas em regimes 

autoritários, como o Estado Novo e a ditadura militar, seja na condição difusor 

de propaganda política favorável ao regime ou espaço que abrigou formas 

sutis de contestação, resistência e mesmo projetos alternativos, tem 

encontrado eco nas preocupações contemporâneas, inspiradas na renovação 

da abordagem do político.35 

 

No entanto, a despeito de toda a adversidade, “os alternativos renovaram a 

diagramação, a linguagem jornalística e introduziram novos temas ligados ao cotidiano e as 

mudanças comportamentais”.36 Como foi o caso dos periódicos alternativos na Amazônia, que 

abordavam temáticas que estavam ligadas as problemáticas da região. 

                                                           
33 LUCA, Tania Regina de; MARTINS, Ana Luiza, Imprensa e cidade, 2006, p.107 e 108.   
34 LUCA, Tania Regina de; MARTINS, Ana Luiza, Imprensa e cidade, 2006, p.107 e 108.   
35 LUCA, Tania Regina de, História dos, nos e por meio dos periódicos, p. 129. 
36 LUCA, Tania Regina de; MARTINS, Ana Luiza, Imprensa e cidade, 2006, p.111.   
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1.3 A Imprensa Alternativa na Amazônia 

 

Quando se trata da análise da imprensa alternativa na Amazônia, é importante 

mencionar as contribuições das autoras Célia Regina Trindade Chagas Amorim, Mariana Costa 

Castro, Roberta Aragão Machado e Ana Cruz de Oliveira, no artigo intitulado “O contexto da 

Imprensa Alternativa na Amazônia no período da ditadura militar (1964-1985)”, publicado em 

2012. Nesse trabalho, as autoras destacam que durante o período da Ditadura Militar, a 

imprensa alternativa “não se refutou da luta contra o autoritarismo imposto pelo regime, mas 

tinha como umas das principais missões o fato de se opor veementemente aos projetos de 

ocupação da terra na Amazônia, que colocavam a população em estado de permanente 

marginalidade e opressão”.37 As autoras continuam destacando que nesse período a imprensa 

alternativa na Amazônia: 

 
Contava com a iniciativa de jornalistas que perderam espaço na imprensa 

tradicional por praticar o jornalismo cidadão, de denúncia e investigação. Era 

resultado também de parcerias com órgãos da sociedade civil e também com 

as comunidades do interior da Amazônia. Por exemplo, pode-se citar o 

Bandeira 3 (1975), do jornalista paraense Lúcio Flávio Pinto; o Jornal 

Resistência (1978), pertencente à Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos 

Humanos, ambos de Belém do Pará; e o jornal Varadouro (1977), fundado no 

Acre, pelos jornalistas Elson Martins da Silveira e Silvio Martinello. 

Varadouro contava com a participação de índios na feitura do jornal.38 

 

Observa-se, portanto, que jornalistas da grande imprensa ao se sentirem insatisfeitos 

com o seu trabalho, por não conseguirem colocar em prática o jornalismo que venha atender os 

interesses das camadas subalternas da sociedade, juntamente com entidades da sociedade civil, 

como por exemplo, a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, começam a criar 

alternativos na Amazônia. As autoras citam como exemplo três importantes alternativos que se 

destacaram, o Bandeira 3, Varadouro e o jornal Resistência, periódicos que cumpriram um 

importante papel na Amazônia durante a Ditadura Militar, pois como pode perceber esses 

jornais contavam com a participação do povo para sua subsistência.  

                                                           
37 AMORIM, C. R.T.C. et al. O contexto da Imprensa Alternativa na Amazônia no período da ditadura 

militar (1964-1985). In: XI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte – Palmas -TO –, 2012,  

UFPA, 2012. p.06.   
38 AMORIM, C. R.T.C. et al. O contexto da Imprensa Alternativa na Amazônia no período da ditadura 

militar (1964-1985). In: XI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte – Palmas -TO –, 2012,  

UFPA, 2012. p.06.   
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O fato de ser uma área de fronteira riquíssima, a Amazônia sempre encheu os olhos de 

empresários nacionais e internacionais como espaço de ampliação e reprodução do capitalismo. 

Para isso, o governo militar “instalou uma série de projetos que traçaram os modelos de 

exploração da região. Entre eles destacam-se os Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs) 

e os Planos de Desenvolvimento da Amazônia (PDAs)”39, que concretizaram,  o projeto de 

ocupação da região entre os anos 1970 e 1980, com o  discurso proferido pelo Presidente  da 

época Emílio Garrastazu Médici, que de acordo com Airton dos Reis Pereira, foi feito “para 

uma plateia de empresários e políticos, o governo considerava necessária a colonização da 

Transamazônica porque seria “o esforço necessário a solução de dois problemas: o homem sem-

terra no Nordeste e o da terra sem homens na Amazônia””.40 

Os Planos de Desenvolvimento Nacional e os Planos de Desenvolvimento na 

Amazônia, projetos que se consolidam principalmente na Amazônia, deixaram inúmeras 

sequelas: como a concentração fundiária, expulsando camponeses de suas terras, causando uma 

migração dessas pessoas para a cidade, dessa forma, resultando no crescimento do número de 

pessoas que foram viver em condições precárias nas periferias. Projetos como a construção de 

hidrelétricas e exploração de minérios também se concretizaram nessa região deixando 

impactos sociais e ambientais incalculáveis. 

A imprensa alternativa na Amazônia “caracterizada por jornais e boletins que 

penetravam em áreas isoladas da região amazônica, (...) foi o único meio viável de fazer ouvir 

denúncias das populações locais às autoridades e ao resto do país”.41 Desse modo, na década 

de 1980, os jornais alternativos na Amazônia passam a conter temáticas voltadas para as 

“políticas públicas, o descaso social e as sequelas deixadas pelos PNDs e PDAs”. 42  Nessa 

perspectiva, “os alternativos então passam a abordar temas voltados para as consequências 

                                                           
39AMORIM, C. R.T.C. et al. O contexto da Imprensa Alternativa na Amazônia no período da ditadura militar 

(1964-1985). In: XI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte – Palmas -TO –, 2012, UFPA, 

2012. p.02.   
40 PEREIRA, Airton dos Reis, Do posseiro ao sem-terra: a luta pela terra no sul e sudeste do Pará. UFPE, 2015, 

p.103 
41 AMORIM, C. R.T.C. et al. O contexto da Imprensa Alternativa na Amazônia no período da ditadura 

militar (1964-1985). In: XI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte – Palmas -TO –, 2012,  

UFPA, 2012.p.08.   
42 AMORIM, C. R.T.C. et al. O contexto da Imprensa Alternativa na Amazônia no período da ditadura 

militar (1964-1985). In: XI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte – Palmas -TO –, 2012,  

UFPA, 2012.p.10.   
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desses projetos, sendo recorrente o uso da temática ambiental”43 e violência cometida por 

diversas naturezas. Neste sentido, Amorim, Castro, Machado e Oliveira ressaltam que: 

 

Essa imprensa não só constituiu um movimento de resistência ao regime 

imposto, obedecendo ao caráter de denúncia dos alternativos nacionais 

referentes a violações dos direitos humanos, como foi instrumento de luta 

contra as ações e consequências dos projetos de ocupação territorial na 

região.44  

 

 Sendo assim, a imprensa alternativa na Amazônia buscou contribuir na própria 

educação das populações locais, constituindo-se em um elemento fundamental de comunicação 

em busca da redemocratização do país. Esse é o caso do jornal alternativo Resistência, o qual 

tem cumprindo um papel fundamental como porta voz dos diversos setores da sociedade que 

frequentemente tem seus direitos ameaçados. 

   

1.4 A Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH): um breve 

histórico.  

 

Antes de falarmos propriamente do jornal Resistência, objeto principal analisado neste 

trabalho, é preciso compreendermos o que é a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos 

Humanos (SDDH).  O seu Estatuto, no capítulo I - de constituição e fins no Art. I º, informa 

que a “Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos é uma sociedade civil sem fins 

lucrativos, constituída por número ilimitado de sócios, com sede e foro na cidade de Belém, 

Estado do Pará e destinada à proteção e defesa dos direitos da pessoa humana”.45 Entidade 

criadora do jornal Resistência. Portanto, tentaremos responder neste tópico algumas questões 

necessárias para entendermos de fato a entidade que deu origem ao Resistência. Como nasceu 

a Sociedade Paraense em Defesa dos Direitos Humanos (SDDH)? quem são os sujeitos que 

pertencem ou formam esta entidade? Quais são seus objetivos? A partir de informações contidas 

em forma de documento na primeira edição do mês de março de 1978 página 02, do próprio 

jornal Resistência, observamos que:  

                                             

                                                           
43 AMORIM, C. R.T.C. et al. O contexto da Imprensa Alternativa na Amazônia no período da ditadura 

militar (1964-1985). In: XI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte – Palmas -TO –, 2012, 

UFPA, 2012.p.10.   
44 AMORIM, C. R.T.C. et al. O contexto da Imprensa Alternativa na Amazônia no período da ditadura 

militar (1964-1985). In: XI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte – Palmas -TO –, 2012, 

UFPA, 2012.p.11.   
45 Jornal Resistência, ano I, nº 1, março de 1978, Belém (PA). 
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A Sociedade Paraense de defesa dos Direitos Humanos foi fundada 

oficialmente no dia 08 de agosto de 1977, quando foi eleita sua primeira 

diretoria após a aprovação em Assembleia Geral, de seus Estatutos. A idéia de 

sua criação surgiu quando um conjunto de pessoas se mobilizou para defender 

e auxiliar os posseiros envolvidos na morte do fazendeiro norte-americano 

John Davis, que preso no São José amargavam difícil situação, sem condições 

de pagar advogado, ou comprar uma simples rêde para dormir. 

Após vencer essa luta, o conjunto das pessoas mobilizadas se ampliou e 

percebeu que havia a necessidade de criar uma entidade que pudesse melhor 

realizar um trabalho efetivo e consequente na defesa dos direitos humanos, 

organizando as pessoas a um trabalho combativo e persistente na defesa desses 

direitos. Assim foi criada a S. D. D. H. 

Em seu ainda curto período de vida, a Sociedade tem demonstrado sua 

importância. Em pouco tempo conseguiu realizar alguns trabalhos valiosos 

para a defesa dos direitos de nosso povo. O apoio aos moradores das ruas da 

“guerra da poeira”, quando fomos por eles solicitados, que consistiu desde a 

assistência jurídica aos presos ou ameaçados de prisão até a prisão até a 

divulgação da “Carta a População”, em conjunto com outras entidades; a 

promoção de palestras e conferências com personalidades democráticas 

nacionais como Hélio Bicudo e Raimundo Pereira, são disso prova feita. 

Participam da SOCIEDADE, desde sua origem, pessoas das mais diversas 

classes sociais – operários, médicos, intelectuais, donas de casa, professores, 

biscateiros, advogados, estudantes, políticos, empresários, etc., que em cada 

setor procura cumprir sua função de acordo com suas próprias condições de 

vida. 

A SDDH tem a sua sede à Av. Pedro Miranda, na igreja da Aparecida, onde 

realiza mensalmente sua Assembleia Geral. Sua diretoria promove hoje a 

consolidação e ampliação de seu quadro social, escancarando suas portas a 

todos aqueles que sinceramente desejam colocar-se na perspectiva da luta 

pelos direitos humanos.46  

 

Percebe-se que é durante a última fase da Ditadura Militar no Brasil, no dia 08 de 

agosto de 1977, que é fundada a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. É diante 

de inúmeras repressões cometidas nesse contexto que se nasce a entidade SDDH, com o 

objetivo de lutar contra qualquer violação de direitos humanos cometida pelo então regime 

autoritário instalado desde 1964. Um período em que para a região amazônica se implantava 

grandes projetos de desenvolvimento econômico, voltados a exploração de riquezas e de 

concentração fundiária, intensificando as tensões sociais gerando conflitos tanto no campo 

quanto na cidade. Em entrevista cedida ao Documentário SDDH, publicado em 08 agosto de 

2012, Marga Rothe, ex-presidente dessa entidade informa: 

 

Muitas vezes nós éramos vigiados, paravam um caminhão aqui na frente, 

controlavam as vezes pelo retrovisor o que a gente fazia, nós éramos vigiados 

todos os dias e as noites também, foi criado o Jornal Resistência, e, onde tinha 

na capa “Resistir é o Primeiro Passo”.47 

                                                           
46 Jornal Resistência, ano I, nº 1, março de 1978, p. 02 Belém (PA). 
47  Entrevista cedida ao documentário SDDH, JPRODUÇÕES- Belém do Pa. Publicado em 08 agosto de 2012 
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A fala de Marga Rothe é fundamental para percebermos as perseguições que a SDDH 

sofria, porém, mesmo assim permaneceram resistindo diante das repressões e continuaram 

firme com seu objetivo, cumprindo um papel importante para que houvesse o reconhecimento 

de direitos. Enfatiza, ainda, que foi criado o jornal Resistência citando o subtítulo “Resistir é o 

Primeiro Passo”, pois resistir às perseguições da época era a questão primordial para seguirem 

adiante com seus objetivos. Felício Pontes, Procurador da República no Pará ressalta que “nesse 

contexto, é importantíssima a atuação da SDDH no estado do Pará, porque ela contribuiu e 

muito para que pudesse dar visibilidade a essas pessoas, e portanto, fazendo dessas pessoas 

sujeitos de direitos.48 

Assim sendo, é importante ressaltar que a SDDH vem atuando a 43 anos, com um 

objetivo concreto em defesa dos direitos humanos na região, como ressaltado em edição do 

jornal Resistência em 27 de outubro de 2018, a entidade tem atuação destacada em áreas como 

violência agrária, violência policial, defesa da criança e do adolescente, violência contra 

mulher, militância LGBTQ, proteção dos direitos dos indígenas e outras populações 

tradicionais. Assim, conforme ressalta Kucinski, 

 

Além de lutar pelos direitos humanos e de disseminar a linha do partido, a 

sociedade contribuiria para a luta pela anistia e pela incolumidade dos presos 

políticos. (...) Seis meses depois, a direção do PCdoB decidiu que a sociedade 

deveria lançar um jornal, “para a divulgação da sociedade e também para atrair 

simpatizantes”.49  

 

O autor assinala uma importante pauta de luta da Sociedade Paraense de Defesa dos 

Direitos Humanos, que é a busca da liberdade dos presos políticos, ou seja, a luta pela anistia, 

sendo uma pauta prioritária da SDDH, evidenciando desse modo, a participação de membros 

do PCdoB, na direção da sociedade. 

É válido destacar que são pessoas de diferentes classes sociais que se juntam e 

compõem a SDDH, dentre elas estão operários, médicos, intelectuais, donas de casa, 

professores, advogados, estudantes, políticos, empresários, entre outros. De acordo com o 

resumo dos Estatutos da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, podemos 

observar que, além de sua denominação e data de fundação, há informações importantes sobre 

o processo de organização dessa entidade, como por exemplo: a diretoria tinha a gestão 

                                                           
48 Entrevista cedida ao documentário SDDH, JPRODUÇÕES- Belém do Pa. Publicado em 08 agosto de 2012 
49 KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários nos tempos da imprensa alternativa. São Paulo: Scritta, 

1991, p.75. 
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determinada em um período de 2 anos; o órgão máximo deliberativo das ações da sociedade se 

dava através de Assembleia Geral, espaço este onde eram realizadas as Reformas dos Estatutos. 

Outro fator importante é que o Fundo Social desta entidade advém de contribuições de sócios, 

doações e legados, arrecadação eventual.50  

O trabalho da SDDH foi fundamental para o reconhecimento dos direitos de todos os 

cidadãos paraenses e brasileiros, em geral, sejam eles trabalhadores e trabalhadoras urbanos e 

rurais, ribeirinhos e povos indígenas, ou seja, as comunidades tradicionais que em sua grande 

maioria são alvos de exploração para a obtenção de um modelo econômico de extração das 

riquezas naturais da região. No entanto, por realizar estes tipos de trabalhos, a Sociedade 

Paraense de Defesa dos Direitos Humanos sofreu diversos tipos de perseguições, censura, 

criminalização. Entre esses fatos está o assassinato do ex presidente desta entidade, como é 

destacado em um documentário que aborda a história da SDDH: 

 

E nessa trajetória de incansável luta em defesa dos Direitos Humanos, nem 

mesmo o assassinato do ex-presidente da entidade, o advogado Paulo 

Fontelles a mando dos latifundiários, em junho de 1987, abateu a SDDH que 

foi em busca dos culpados a ter o julgamento e condenação dos réus.51 

 

Como podemos perceber, nem mesmo o assassinato do primeiro presidente da 

Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos “calou” suas ações. Pelo contrário, a 

SDDH passou a cobrar e buscar por justiça, dando assistências jurídicas, entre outros apoios. 

Esse trabalho da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos tem 

continuidade até os dias atuais. Hoje esta entidade se multiplica e amplia o campo de atuação 

na defesa dos direitos humanos, realizando oficinas de qualificação jurídica para as 

comunidades, para os movimentos sociais e para todos os cidadãos que tenham interesse em 

conhecer e lutar pela defesa dos direitos humanos.  

 

1.5 O Jornal Resistência: breves considerações. 

 

                                                           
50 Jornal Resistência, ano I, nº 1, março de 1978, p. 02 Belém (PA).   
51 Entrevista cedida ao documentário SDDH, JPRODUÇÕES- Belém do Pa. Publicado em 08 agosto de 2012 
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Dirigido pela Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, tendo como 

diretor o advogado Paulo Fonteles,52 e editor responsável Luiz Maklouf Carvalho,53 o jornal 

Resistência teve sua primeira edição em fevereiro de 1978. Desde então, tem cumprido uma 

importante função social em defesa dos direitos humanos.  

Kucinski, ao fazer um breve histórico do jornal, informa que o Resistência destacou-

se como: 

 
Um dos mais sugestivos da última fase do ciclo alternativo. Não só pelo seu 

conteúdo editorial, que cobria, com autonomia jornalística, todos os campos 

normalmente tratados pela imprensa alternativa de base, como também pela 

organicidade de sua articulação, pela quantidade de trabalho envolvida na sua 

produção, distribuição e administração. Era impresso em tamanho um pouco 

maior do que o tablóide, o que o distinguia dos demais alternativos. Suas 

reportagens cobriam todas as mazelas sociais de Belém, com destaque para as 

violações de direitos humanos, ao mesmo tempo em que dedicava algum 

espaço sistemático a temas nacionais como forma de disseminação das 

posições do PCdoB, espaço esse que foi crescendo no decorrer do tempo, 

tornando-se dominante na última fase do jornal.54 
 

                                                           
52Paulo Fonteles é eleito o primeiro presidente da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH) 

e nesse ambiente, em 1978, se coloca à disposição da Comissão Pastoral da Terra (CPT) para advogar para os 

camponeses do Sul do Pará. Sua atuação, como advogado da oposição sindical nas contendas contra o pelego 

Bertoldo Siqueira, na luta para retomar para as mãos dos lavradores o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Conceição do Araguaia vai destilar o ódio em famigerados, como o Major Curió e o Ministro Jarbas Passarinho. 

Muitos dos instrumentos e quadros da repressão atuaram para derrotar a oposição e até a Rádio Nacional de Brasília 

fazia campanha para os caudatários do militarismo. Em 1982 é eleito Deputado Estadual sob a consigna de “Terra, 

Trabalho e Independência Nacional” e no curso de sua atuação parlamentar é constantemente ameaçado e por 

diversas vezes denúncia da tribuna da Assembleia Legislativa do Pará as macabras listas de marcados para morrer 

onde figurava. Em 1985, um Coronel do Exército e latifundiário, Eddie Castor da Nóbrega anuncia num dos 

principais jornais paraenses que iria atentar contra a vida do então Deputado. Fonteles no mesmo jornal responde 

que “se um coronel tem a ousadia de ameaçar de morte um Deputado abertamente, o que este senhor não faz com 

os trabalhadores rurais de sua fazenda”, concluiu. Em 11 de Junho de 1987 todas as ameaças se confirmam e no 

final da manhã daquele dia é assassinado a mando da União Democrática Ruralista (UDR) na região metropolitana 

de Belém. A ação que atentou contra a vida de Paulo Fonteles ocorreu no mesmo momento em que se votava, no 

âmbito da constituinte, o Capítulo da Terra. Informações retiradas em: http://institutopaulofonteles.org.br/ no dia 

24 de outubro de 2019 às 15:58 

 
53 Luiz Maklouf Carvalho Nasceu em Belém, no Pará, em abril de 1953. É bacharel em direito pela 

Universidade Federal do Pará. Mora em São Paulo desde dezembro de 1983. Desde janeiro de 2016 é repórter de 

O ESTADO DE S. PAULO. Vencedor de dois prêmios Jabuti de livro-reportagem – por Mulheres que foram à 

luta armada (Globo, 1998) e Já vi esse filme – Reportagens (e polêmicas) sobre Lula e/ou o PT 

(1984/2005) (Geração Editorial, 2005). É autor, também, de Contido a bala - A vida e a morte de Paulo Fontelles, 

advogado de posseiros no sul do Pará (Cejup, 1994), Cobras criadas: David Nasser e O Cruzeiro (Senac-SP, 

2001), O coronel rompe o silêncio (Objetiva, 2004), sobre a guerrilha do Araguaia, e João Santana – Um 

marqueteiro no poder (Record, 2015). Foi repórter, entre outros, dos jornais Resistência, Movimento, Jornal do 

Brasil, Jornal da Tarde, O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e das revistas Época e Piauí. 

Informações retiradas em: https://todavialivros.com.br/autores/luiz-maklouf-carvalho e 

https://casadosaber.com.br/sp/professores/luiz-maklouf-carvalho.html no dia 24 de outubro de 2019 às 16:16 

 
54 KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários nos tempos da imprensa alternativa. São Paulo: Scritta, 

1991, p.75. 

http://institutopaulofonteles.org.br/
https://todavialivros.com.br/autores/luiz-maklouf-carvalho
https://casadosaber.com.br/sp/professores/luiz-maklouf-carvalho.html
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Ao falar sobre o Resistência, o autor vem destacar que o mesmo foi uma referência na 

última fase do ciclo dos jornais alternativos, por ser um jornal que abrangeria em seu corpo 

editorial praticamente todos os temas que eram abordados na imprensa alternativa de base. 

Outro fator destacado sobre o periódico, foi sua produção gráfica, por ser muito bem organizada 

e articulada, conseguindo então ter uma boa produção e distribuição, apesar do jornal ter 

enfrentado diversos problemas financeiros. É importante frisar que suas reportagens cobriam 

todas as mazelas sociais da capital, destacando especialmente a violação dos direitos humanos. 

O autor informa, ainda, que ao mesmo tempo o Resistência também abrangia temas nacionais 

como forma de disseminação dos ideais do PCdoB. Quanto a esta última colocação, é notável 

que há indícios de posições políticas em suas edições, até mesmo porque seu primeiro diretor 

fazia parte do partido. 

No Blog O Furo foi publicado um artigo por Rogério Almeida intitulado “Resistir é o 

primeiro passo – memória do jornal paraense ‘Resistência’”, nele é destacado que: 

 
Como os pares enquadrados como alternativo ou popular Resistência não 

gozava de saúde financeira. No contexto histórico em que surgiu foi um 

aglutinador das forças populares que se reorganizavam em um mosaico de 

possibilidades: partidos políticos, movimentos sociais, ONG’s, sindicatos e 

segmentos da Igreja Católica inspirados da Teologia da Libertação.55 

 

O jornal Resistência enfrentou inúmeros problemas financeiros, pois o fato de ser um 

alternativo popular não tinha um fundo financeiro próprio, no entanto, surgiu em meio a um 

contexto de intensa repressão instaurado pela Ditadura Militar no Brasil, sobretudo, na região 

amazônica. Este alternativo exerceu um importante papel ao lado dos mais diversos 

seguimentos populares da sociedade paraense, resistindo à censura e denunciando as 

arbitrariedades e as violações dos direitos da pessoa humana. Alberdan Batista, conselheiro da 

SDDH, diz em entrevista cedida a ONG SDDH, publicado em 5 de janeiro de 2016, que 

 

O lema do jornal Resistência é, “Resistir é o Primeiro Passo!” Porquê? Por 

que a gente sabia que era a resistência mesmo, a gente tava num processo de 

resistência, então o jornal Resistência acabou sendo o porta voz de todos esses 

movimentos, todos os movimentos, e, as pessoas então espalhadas não só no 

Pará, mas principalmente no Pará, mas, a gente então, tinha contato com 

outros movimentos de outros estados de outros lugares e as pessoas 

mandavam matéria, então o jornal Resistência passou assim, passou a ser a 

trincheira de defesa e de denúncia.56 

                                                           
55 Artigo “Resistir é o primeiro passo – memória do jornal paraense ‘Resistência’”. Publicado por Rogério Almeida 

no blog O Furo, em 15 de Fevereiro, 2019. 
56 Alberdan Batista, conselheiro da SDDH, entrevista cedida a ONG SDDH, publicado em 5 de janeiro de 2016. 

Grifos meus. 

http://rogerioalmeidafuro.blogspot.com/2008_09_28_archive.html
http://rogerioalmeidafuro.blogspot.com/2008_09_28_archive.html
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Batista ressalta o lema do jornal que, é o seu próprio subtítulo, no qual evidência que 

resistência era o primeiro passo, e que o alternativo passou a ser porta voz não só da SDDH, 

mas de vários seguimentos da sociedade, dos movimentos sociais, de posseiros, ribeirinhos, de 

homens e mulheres que tiveram seus direitos violados. Assim, o jornal passou a ser ferramenta 

tanto de defesa quanto de denúncia de tais violações. Marga Roth, Ex-presidente da SDDH 

ressalta em entrevista: “Pra onde a gente ia a gente levava o jornal, pra vender, e o pessoal 

comprava. Pro interior então, era, e o pessoal de fora liam também, era a única notícia que eles 

tinham aqui na Amazônia era pelo jornal Resistência”.57 

No entanto, sua primeira edição saiu em fevereiro de 1978, e desde então, apesar de 

ter passado por perseguições e tentativas de amordaçamento que a Ditadura Militar colocou à 

imprensa alternativa, inclusive pela apreensão da edição nº 5, pela Polícia Federal, vem 

mantendo-se firme na defesa dos interesses democráticos e populares. Por três vezes ganhou o 

prêmio jornalístico "Wtadimir Herzog", dos direitos humanos. Tornou-se quinzenal a partir do 

dia 1º. de setembro de 1982.58 

Atualmente, o jornal Resistência circula de forma irregular, ou seja, o jornal não 

consegue publicar suas edições periodicamente, por exemplo, mensal, quinzenal ou semestral, 

assim sendo, não há um período definido em que são lançadas suas edições, porém, continua 

sendo um veículo porta voz da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos e dos 

movimentos populares. Desse modo, o periódico possui um rol de características próprias e 

suporte, sendo assim, acreditamos que é necessário conhecê-las para que seja melhor 

compreendido sua intencionalidade diante da sociedade. 

 

1.6 O suporte e suas características. 

 

Ao observarmos a materialidade dos periódicos, precisamos ter em vista que existem 

uma vasta variedade de aparências dos mesmos, resultado este da influência mútua entre 

técnicas de impressão disponíveis durante o período de sua circulação e o lugar social dos quais 

estes periódicos estão inseridos. Deste modo, apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas 

pelos articuladores do jornal Resistência, é possível perceber em suas edições uma boa 

organização e uma qualidade de impressão muito significativa. 

                                                           
57 Artigo “Resistir é o primeiro passo – memória do jornal paraense ‘Resistência’”. Publicado por Rogério Almeida 

no blog O Furo, em 15 de Fevereiro, 2019. 
58 Jornal Resistência, nº 44, segunda quinzena de novembro de 1982, p. 02 Belém (PA). 

http://rogerioalmeidafuro.blogspot.com/2008_09_28_archive.html
http://rogerioalmeidafuro.blogspot.com/2008_09_28_archive.html
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Para iniciarmos a discursão a respeito do suporte e características do periódico aqui 

analisado, é de fundamental importância destacar que este estudo se concretiza sobre uma 

quantidade considerável de edições entre o período março de 1978 a junho de 1986, contendo, 

neste sentido, quarenta e sete (47) números. É importante ressaltar que foram lançados outros 

números durante o período, porém, o que conseguimos ter em mãos são as quarenta e sete.  

Assim, ao analisar a edição de março de 1978 do jornal Resistência, nota-se que a 

mesma possui o título do jornal “Resistência”, um título bem chamativo com uma letra de forma 

bem grande na parte superior da capa e percebemos que esta edição não possui o subtítulo do 

jornal, que aparecerá nas próximas edições, que é: “Resistir é o Primeiro Passo”. De acordo 

com as autoras Heloisa de Faria Cruz e Maria do Rosário da Cunha Peixoto, os títulos e 

subtítulos das publicações, “funcionam como “manchetes”, primeiros enunciados por meio dos 

quais uma publicação procura anunciar a natureza de sua intervenção e suas pretensões 

editoriais”.59 Cruz e Peixoto vem dizer ainda que ao que se tratar das publicações da grande 

imprensa, “os títulos para além de indicarem uma pretensão (...), geralmente indicam também 

uma pretensão de abrangência”.60 Deste modo, sabemos que ao assumir o título de jornal 

Resistência, o jornal paraense, se constituiu, falando propriamente das inúmeras tensões que 

afligiam os direitos da sociedade paraense, anunciava uma pretensão editorial, assumindo-se 

como porta voz da sociedade ao denunciar mazelas e defender os direitos da então sociedade. 

Assim, o título e o subtítulo da publicação são ferramentas que passam inúmeros rastros para a 

reflexão daquela fonte aos pesquisadores, como investigações sobre os sentidos que noticiam. 

 

                                                           
59 CRUZ, Helena F.; PEIXOTO, Maria do Rosário C., Na oficina do historiador: conversas sobre história e 

imprensa, 2007. p. 261.   
60 CRUZ, Helena F.; PEIXOTO, Maria do Rosário C., Na oficina do historiador: conversas sobre história e 

imprensa, 2007. p. 261.   
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Fig. 01: Capa do jornal Resistência, edição n° 1 

  Podemos observar a abrangência frequente de temas pelos quais o jornal se 

dedica a representar em suas edições, buscando denunciar, especialmente, a violência sofrida 

por diversos sujeitos sociais, conflitos no campo, censura, problemas de infraestrutura e temas 

de teor político, entre outros. Observa-se que há uma ilustração de uma criança na frente de 

uma escola fechada que representava um aluno negro de braços abertos reivindicando a abertura 

da escola. Fazia-se uma crítica ao fechamento de uma escola que atendia alunos de três bairros 

de Belém. Na ilustração há uma frase muito forte que dizia “abre-te sésamo” que é uma crítica 

ao governo pelo não cumprimento do artigo 176 da Constituição Federal de 1967, no qual diz 

que é de reponsabilidade do Estado garantir o ensino gratuito e obrigatório para as crianças de 

sete a quatorze anos das séries de 1ª a 8ª, ou seja o (1º grau). Nesse sentido, o jornal faz uma 

crítica aos governos municipais, estaduais e federal por estar faltando muitas escolas para as 

crianças estudarem. Portanto, logo na capa do jornal, há uma ilustração que faz crítica ao 

desrespeito com a educação, buscando traduzir em outra linguagem a posição editorial. Neste 

sentido, Cruz e Peixoto vem dizer que “as capas e as primeiras páginas: funcionam como vitrine 
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da publicação que, por meio de “chamadas” de matérias fotos manchetes e slogans, indicam 

ênfase em determinados temas e questões”.61 Foi neste sentido, que analisei as seguintes capas:  

                                    

           Fig. 02: Capa do jornal Resistência, edição nº 4        Fig. 03: Capa do jornal Resistência, edição nº49 

 Entre 1978 a 1986, período analisado neste trabalho, fiz uma análise das capas de 

quarenta e sete edições. Foi identificado que durante o período mencionado foram elaborados 

pelo menos dez diferentes tipos de capa do periódico. O primeiro deles já foi apresentado na 

Fig. 01. Na Fig. 02 e 03 busquei apresentar duas capas de edições diferentes para 

compreendermos as alterações que vinham ocorrendo no decorrer das publicações. A primeira 

mudança na capa foi logo na edição número 04, do mês de julho de 1978, observa-se que nesta 

capa foi adicionado o subtítulo, reforçando a posição do jornal, o subtítulo denominado 

“Resistir é o Primeiro Passo”, pois na capa da edição do mês de março do mesmo ano só possuía 

o título por extenso em caixa alta bem destacado na parte superior da capa, o título é 

RESISTÊNCIA, neste sentido, na imprensa alternativa “as ligações entre títulos e subtítulos e 

o projeto editorial geralmente são mais diretas”62 o que evidencia diretamente a intenção do 

projeto editorial do jornal.  Palavras como corrupção, anistia e grilagem são destaques nesta 

capa. O que podemos perceber que essas palavras não estão ali por acaso, como já foi 

mencionado, é uma estratégia de chamar a atenção do leitor para aquela edição. A segunda que 

                                                           
61 CRUZ, Helena F.; PEIXOTO, Maria do Rosário C., Na oficina do historiador: conversas sobre história e 

imprensa, 2007. p. 262.   
62 CRUZ, Helena F.; PEIXOTO, Maria do Rosário C., Na oficina do historiador: conversas sobre história e 

imprensa, 2007. p. 261.   

 



35 
 

 
 

busco apresentar é a mudança que ocorre na edição número 49, do mês de janeiro de 1983, 

podemos perceber logo em sua capa que é uma edição extra, e observa-se que a mesma tem seu 

subtítulo subtraído, e, observa-se o destaque como se fosse um segundo título do jornal a 

seguinte frase “a luta pelos direitos humanos”. Assim, essas alterações das capas sem subtítulos 

por temas que estão em foco, evidencia uma estratégia de sedução do leitor para com aquela 

edição. 

Ao folhear as páginas deste periódico, é perceptível que suas redações estão de forma 

muito bem organizadas: em muitas colunas com letras miúdas ou em pequenos quadros, no qual 

é importante observar “os aspectos que envolvem a materialidade dos impressos e seus suportes, 

que nada têm de natural”.63 Por isso a importância de, ao analisar um objeto da imprensa, 

historicizarmos a fonte levando em consideração as “condições técnicas de produção vigentes 

e a averiguação, dentre tudo que se dispunha, do que foi escolhido e por quê”.64 

Outras características observadas no jornal foi sua cor, quantidade de páginas, seu 

tamanho e a quantidade de imagens contidas no periódico. Nota-se, portanto, que algumas capas 

das edições são coloridas e outras estão em preto e branco. Mas, é importante ressaltar que 

apenas algumas capas são coloridas, pois, no interior das edições suas páginas são todas em 

preto e branco.  

Quanto a quantidade de páginas, esta é uma característica que varia muito entre as 

edições, possuindo edições variáveis de quatro, vinte (em sua maioria) a vinte quatro páginas.  

Nota-se portanto, que as edições possuíam um tamanho razoavelmente grande, até mesmo 

devido seu tamanho em largura e comprimento. Seu tamanho, que também é um fator que 

sofreu alterações. Medindo tamanhos variados, por exemplo, as edições de número 01 e 04 de 

março e julho de 1978, o tamanho media 29x38 cm, o que veio ser alterado, já a edição número 

07 do mês de dezembro de 1978 que passa a medir 30x39,5 cm, e, na edição Julho de 1979, 

número 10 seu tamanho é de: 29,5x42 cm. Já na de novembro de 1979, número 03, seu tamanho 

de 32x46 cm, no entanto, o Resistência não se caracteriza como um tablóide, por não ser um 

periódico pequeno.  

É interessante ressaltar que o uso da iconografia no jornal Resistência é bastante 

comum, assim parafraseando as palavras das Cruz e Peixoto “ilustrações, fotos, caricaturas, 

charges, desenhos, gráficos que, buscando traduzir a posição editorial em outra linguagem, 

                                                           
63 CRUZ, Helena F.; PEIXOTO, Maria do Rosário C., Na oficina do historiador: conversas sobre história e 

imprensa, 2007. p. 232.   
64 CRUZ, Helena F.; PEIXOTO, Maria do Rosário C., Na oficina do historiador: conversas sobre história e 

imprensa, 2007. p. 232.   
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podem reforçar, complementar, extrapolar e, por vezes, entrar em tensão com a abordagem da 

parte textual”.65 

Luca aponta que “deve-se ter em vista que a grande variação na aparência, 

imediatamente apreensível pelo olhar diacrónico, resulta da interação entre métodos de 

impressão disponíveis num dado momento e o lugar social ocupado pelos periódicos”.66 

No entanto, as autoras Cruz e Peixoto nos alertam no sentido de que, ao trabalharmos 

com esse tipo de fonte, é importante olharmos criticamente para outras dimensões das 

publicações, como as 

 

Formas produção e distribuição, pensadas como um processo social (...) que 

nos remetem aos grupos produtores, aos públicos leitores, e às redes de 

comunicação que aí se constituem, (...) - proprietários, diretores, redatores e 

colaboradores indicam a constituição de grupos produtores, enquanto força 

social que orienta e propõe o projeto político do periódico.67 

 

 Em seu editorial o jornal Resistência ressaltava o papel no qual o jornal estaria 

designado, bem como ressalta a saída obtida pela primeira edição, que chegou a esgotar a 

quantidade de tiragens, destacando a sua distribuição por várias partes do estado e os seus 

receptores como as comunidades de bairro, para os estudantes, jornalistas, padres, intelectuais, 

políticos, etc.:  

 
Tiramos dois mil exemplares do "Resistência" zero e nem deu pra saída. 

Dezenas de pessoas procuraram a SDDH em busca do jornal, mas a edição foi 

completamente esgotada O jornal foi para as comunidades de bairro, para os 

estudantes, jornalistas, padres, intelectuais, políticos, imprensa em geral. Foi 

distribuído no interior do Estado Baião, Santarém, Cametá. Marabá, Alenquer, 

Paragominas, entre outros municípios. Chegou aos grandes centros do país - 

e marcou definitivamente sua presença.  

O fato, dos mais significativos para todos os que se interessam na luta contra 

a violação dos direitos humanos, mostra que o jornal da SDDH veio 

efetivamente ocupar um espaço dos mais importantes nesta luta que começa a 

se fortalecer em nossa terra, a exemplo do que ocorre em todo o país. Num 

círculo variado e considerável de pessoas, o "Resistência" passou a ser assunto 

e leitura obrigatória Já neste número um, por exemplo, o jornal veicula 

denunciava chegada»- de várias partes do Estado e até mesmo do país. 

Não há como deixar de alegrar-se com isso - ainda que muitas falhas tenham 

de ser corrigidas e que essa conquista seja ínfima diante do muito que temos 

                                                           
65 CRUZ, Helena F.; PEIXOTO, Maria do Rosário C., Na oficina do historiador: conversas sobre história e 

imprensa, 2007. p. 262.   
66 LUCA, Tania Regina de, História dos, nos e por meio dos periódicos. 2008; p. 132. 
67 CRUZ, Helena F.; PEIXOTO, Maria do Rosário C., Na oficina do historiador: conversas sobre história e 

imprensa, 2007. p. 263.   
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que encaminhar, todos juntos O fundamental, agora, é saber que o 

Resistência" está aí, ao lado do povo. Lutando cada vez mais para falar a sua 

linguagem simples, para emitir seu protesto, para dar-lhe a palavra, para apoiá-

lo em sua luta. É preciso que os democratas sinceros, os que pretendem lutar 

por melhorias das condições de vida para todo o povo brasileiro, saiam a 

campo, enfrentem a prática tirem a camisa da indiferença, e rompam com o" 

medo que nos imobiliza. O "Resistência" e a SDDH estão aí mesmo.68 

 

A edição nº zero que é mencionada no editorial nº 1, foi tirada no mês de fevereiro de 

1978, isto é, foi a primeira tiragem do jornal. Assim, percebe-se que a edição foi muito 

procurada e chegou a ser esgotada, motivo pelo qual acredito não termos conseguido essa 

edição fisicamente. O editor dessa edição expressa a alegria do grupo responsável pelo jornal, 

mesmo reconhecendo que precisariam melhorar as suas redações, falando uma linguagem mais 

simples para que conseguissem ser mais acessíveis aos leitores, chegando mais perto das 

necessidades do povo, para que os mesmos utilizassem o jornal como porta voz de suas 

reivindicações. É reforçado ainda pelo editor que era preciso que os que pretendessem lutar por 

melhorias de vida do povo brasileiro, saíssem a campo e viessem encarar a prática na luta por 

uma sociedade mais democrática, ou seja, o editor responsável lança um desafio a todos que 

acreditam que só com a luta por dias melhores seria possível inverter o modelo de sociedade 

então vigente.  

 

                                                           
68 Jornal Resistência, ano I, nº 1, março de 1978, p. 03 Belém (PA). 
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Fig. 04: Editorial do jornal Resistência, edição n° 1  

Ao analisar o objetivo e, sobretudo, as reinvindicações feitas pelo jornal Resistência, 

é notório que seus principais ideais são para que homens e mulheres se reconheçam enquanto 

sujeitos de direitos em meio a um período governado por um Estado extremamente autoritário, 

contexto histórico em que se fazia presente o jornal Resistência. Assim, a imprensa alternativa 

voltava a expressar-se de maneira crítica denunciando a violação dos direitos das minorias 

atingidas através da concretização de tais projetos governamentais desenvolvimentistas. O 

Resistência lutava pela redemocratização do país.  

No entanto, quando nos propomos a analisar fontes como estas, faz-se necessário 

termos alguns cuidados. Como ressalta Salgueiro: 

 

É preciso fugir de um tipo de abordagem que se dedica a analisar somente o 

texto pelo texto, sem preocupações maiores com tudo aquilo que o envolve. 

Assim, os pesquisadores da imprensa devem partir do princípio de que a 

produção de um impresso, seja um livro, um jornal ou uma revista, possui sua 
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historicidade em consonância com as possibilidades existentes no momento 

de sua produção.69 

 

Nessa perspectiva, nós como historiadores nunca podemos desassociar uma fonte 

como um objeto oriundo de uma prática social, como enfatiza Luca, uma tarefa essencial e 

prioritária para quem se dedica a analisar imprensa, para ela as 

 

Condições materiais e técnicas em si dotadas de historicidade, mas que se 

engatam a contextos socioculturais específicos, que devem permitir localizar 

a fonte escolhida numa série, uma vez que esta não se constitui em um objeto 

único e isolado. Noutros termos, o conteúdo em si não pode ser dissociado do 

lugar ocupado pela publicação na história da imprensa.70  

 

Neste sentido, as autoras Cruz e Peixoto ressaltam: 

 

(...) já vai longe o tempo em que uma compreensão positivista das evidências 

descartava a imprensa como fonte “fidedigna” e a olhava com desconfiança 

questionando sobre sua parcialidade e engajamento. De há muito, acertamos 

que o passado não nos lega testemunhos neutros e objetivos e que todo 

documento é suporte de prática social, e por isso, fala de um lugar social e de 

um determinado tempo, sendo articulado pela/na intencionalidade histórica 

que o constitui.71 

 

Já foi o tempo em que se imaginava que os documentos eram a reprodução literal da 

realidade tal como foi, o que devemos ter em mente é que tanto a imprensa como quaisquer 

outros documentos que utilizarmos como fonte são suportes de práticas sociais, e falam de um 

lugar social e de um determinado tempo, portanto, o historiador não pode em nenhuma das 

hipóteses desassociar de sua pesquisa tais fatores, pois há intencionalidades históricas pelo qual 

tal fonte existe. 

 

1.7 Os colaboradores e seções do Jornal Resistência. 

 

Durante o período em que buscamos analisar a trajetória do Jornal Resistência (1978-

1983), podemos perceber que, em algumas das edições do periódico, foi feita a identificação de 

seus articulistas e colaboradores. Dentre os nomes dos colaboradores estão pessoas de diversas 

ocupações profissionais. Assim, foi feita uma busca dos colaboradores do periódico e foi 

                                                           
69 Salgueiro, Eduardo de Melo “O maior projeto em prol de Mato Grosso”: uma análise da revista Brasil-Oeste 

(1956-1967). Dourados, MS: UFGD, 2011.p, 18. 
70 LUCA, Tania Regina de, História dos, nos e por meio dos periódicos, p. 138-139.   
71 CRUZ, Helena F.; PEIXOTO, Maria do Rosário C., Na oficina do historiador: conversas sobre história e 

imprensa, 2007. p. 258.   
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possível estabelecer uma tabela que indica que durante o período teve trinta e dois 

colaboradores mais efetivos, que tiveram a função de escrever artigos para o jornal. Deste 

modo, ao tentar saber quem eram esses colaboradores e quais ocupações tinham em meio a 

sociedade, foi possível perceber que, em sua maioria, eram jornalistas, advogados, professores, 

políticos, militantes e alguns bancários. Alguns destes, inclusive, tiveram seus direitos cassados 

durante a Ditadura Militar, com a efetivação do Ato Inconstitucional de número 5, como foi o 

caso do jornalista, líder sindical, bancário e militante comunista brasileiro Raimundo Jinkings. 

É importante ressaltar que não consegui buscar a fundo a ocupação profissional e social de 

todos os colaboradores.  No entanto, no quadro abaixo buscarei demostrar os nomes dos 

colaboradores e o número de contribuição de cada um: 

 

Quadro nº01: colaboradores do Jornal Resistência. 

Nome do colaborador Número de colaborações 

B. Borges 01 

José de Ribamar 01 

Branco 01 

Paulo Fontelles 01 

Izabel Cunha 03 

Waldemar Azevedo 03 

Madi B. Carvalho 11 

Humberto Cunha 03 

Carlos Matheus 10 

Nélio Palheta 02 

Sério Palmquist 01 

Benedito Carvalho 11 

Sérgio Buarque de Gusmão 11 

Walter Rodrigues 11 

Luiz Oliveira 11 

Romero Ximenes 09 

José Maria Souza 11 

Paulo de Tarso 09 
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Lúcio Pinto 06 

João Vital 04 

Paulo Roberto Ferreira 03  

Ademir Martins dos Reis 03 

Walteir Costa 02 

Raimundo Jinkings 02 

J. Alencar 02 

Adimar Barbosa 02 

Ana Júlia Carepa 02 

Carlos Boução 02 

Rômulo Paes 02 

Euniciada Peloso 02 

Ségio Carneiro 02 

Cristóvam Araújo 01 

 

Nota-se que alguns destes colaboram mais vezes, outros pouco contribuíram, outro 

ponto a destacar é a pequena presença feminina, sendo em sua maioria colaboradores do sexo 

masculino. Ademais, merecem destaque os nomes que mais colaboraram com o jornal 

Resistência ente 1978 e 1986 que foram:  Madi B. Carvalho, Carlos Mateus, o militar e militante 

do Partido Comunista do Brasil Benedito Carvalho, o jornalista paraense Sergio Buarque 

Gusmão, Walter Rodrigues, Luiz Oliveira, o professor Romero Ximenes, José Maria Sousa, o 

advogado Paulo de Tarso e o professor, jornalista e sociólogo Lucio Pinto. 

Em relação às seções do jornal Resistência, é necessário enfatizar a princípio que nem 

todas as edições do periódico possuem seções. Percebe-se que algumas seções aparecem mais 

vezes no decorrer das tiragens das edições, motivo fundamental pelo qual acredito intensificar 

a posição do periódico. Portanto, a intenção aqui não é apresentar no quadro abaixo todas as 

edições que o periódico possuía, porém, algumas das quais tiveram mais relevância em relação 

a quantidade de publicações, que dentre elas estão: 

 

Quadro 02: Seções do Jornal Resistência 

Nome da Seção  

 
Duração  
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Política Nº 4 

Nº 7 

Nº 23 

Do nº 39 ao 41 

Do nº 45 ao 47 

Do nº 50 ao 54 

E os nº 57 e 60 

 

Denúncia  Nº 15 

Do nº 32 ao 34 

Do nº 36 a 37 

Do nº 42 ao 43 

Nº 47 

Do nº 49 ao 53 

Do nº 55 ao 56 

Lutas Populares Do nº 39 ao nº 41 

Do nº 43 ao nº 47 

Do nº 50 ao nº 55 

Campo Nº 4 

Do nº 7 ao 8 

Nº 10 

Nº 15 

Do nº 31 ao nº 34 

Nº 52 

Do nº 55 ao nº 57 

 

O Leitor Escreve Do nº 20 ao 23 

Do nº 26 ao 28 

Nº 30 

Nº 41 

Nº 45 

Nº 51 
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Nacional Nº 4 

Nº 8 

Do nº 22 ao nº 23 

Nº 26 

Do nº 31 ao nº 32 

Nº 34 

Do nº 54 ao nº 55  

 

  

 

Nota-se, portanto, que durante o período analisado, o jornal Resistência publicou em 

suas seções de modo contundente, artigos voltados a temas relacionados à política, denúncias, 

lutas populares, campo, o leitor escreve, e temas de teor nacional que “denotam uma articulação 

específica dos “conteúdos” ao projeto gráfico/editorial”72
 abrangendo, neste sentido, temas 

importantes, nos quais abordava-se e denunciavam-se as arbitrariedades cometidas durante o 

período da Ditadura Militar. É importante ressaltar que o periódico possuiu outras seções que 

apareceram menos, tais como: debate/opinião, sindicalismo, cartas, cultura, estudo, repressão, 

entrevista, varejo, SDDH, economia, enquete, reforma agrária, terra, etc. 

 

1.8 Fontes de financiamentos. 

 

Como já foi mencionado, o jornal resistência é fruto da entidade Sociedade Paraense 

de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH), que por sua vez é responsável pela existência e 

circulação do periódico. A partir da entrevista cedida ao jornal Resistência em 1980 do 

engenheiro Humberto Cunha, então presidente da entidade, foi possível descobrir que os 

principais financiadores da entidade eram seus próprios sócios, e que constantemente estavam 

em campanha para aumentar seu número de sócios. Outro ponto importante destacado na 

entrevista é que, para além dos sócios, a entidade recebia doações em dinheiro de organizações 

estrangeiras, como a CEBEMO, uma organização holandesa, e da Oxford que é uma 

organização inglesa. Segundo o diretor da entidade, o dinheiro vindo de organizações 

estrangeiras era pouquíssimo, e que se a existência do jornal e da SDDH dependesse desse 

                                                           
72 CRUZ, Helena F.; PEIXOTO, Maria do Rosário C., Na oficina do historiador: conversas sobre história e 

imprensa, 2007. p. 262.   
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dinheiro, os mesmos não sobreviveriam por muito tempo. Neste sentido, percebe–se que os 

articuladores da entidade conseguiam arrecadar mais dinheiro aqui no Brasil do que de 

organizações estrangeiras. No entanto, Cunha deixa claro que: 

 

Se qualquer grupo de operários, qualquer grupo de democratas, de qualquer 

parte do mundo nos mandar dinheiro, nós não vamos mandar de volta não. A 

ditadura está devendo mais de 60 bilhões de dólares e dinheiro que é pago do 

suor do nosso povo. Então por que o "Resistência" tem que recusar ajuda? De 

jeito nenhum. Os povos do mundo inteiro têm que se unir pra vencer o capital 

monopolista. Se o estrangeiro quiser ajudar a luta do povo brasileiro nós 

devemos recusar? Não, não devemos. Agora nós não temos nenhuma ilusão, 

porque toda a ajuda desse tipo que nós recebemos não tem nenhum peso na 

nossa contabilidade. 73 

 

Nesse sentido, a contabilidade da entidade era aberta para quem quisesse saber, pois 

era prestado contas para os sócios em assembleias a respeito de todo o recurso arrecadado, 

porém a polícia só tinha acesso aos dados financeiros da entidade com apresentação de pedido 

judicial.  

Feitas tais considerações a respeito da imprensa e de apresentação do objeto em 

análise, no capítulo seguinte, com um olhar voltado aos editoriais, abordaremos acerca da visão 

do jornal Resistência, diante processo de abertura ou distensão política rumo a 

redemocratização brasileira, ocorrido entre as décadas de 1970 e 1980. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Jornal Resistência, ano 3, nº 15, agosto de 1980, p. 04 Belém (PA). 
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CAPÍTULO II 

JORNAL RESISTÊNCIA: E O PROCESSO DE ABERTURA POLÍTICA 

RUMO A REDEMOCRATIZAÇÃO DO PAÍS (1981-1982). 

 

Para este capítulo, preocupamo-nos, em especial, em compreender a visão do jornal 

Resistência, diante dos acontecimentos no último período da Ditadura Militar, conhecido 

historicamente como abertura ou distensão política rumo a redemocratização brasileira, 

ocorrido entre as décadas de 1970 e 1980. Neste sentido, com um olhar voltado principalmente 

aos editoriais do periódico em questão, analisaremos parte das edições entre os anos de 1981 e 

1982, observando assim, a intenção deste, enquanto um veículo de informação alternativa, 

buscando compreender dessa forma, o que este jornal realmente pretendia ao fazer circular suas 

edições durante este período.  

 Para iniciar tal abordagem, acreditamos ser necessário fazer um breve panorama sobre 

o jornal Resistência e a Ditadura Militar brasileira. Depois nos dedicamos a falar um pouco da 

repressão aos movimentos democráticos e o Governo de João Batista Figueiredo (1981-1982), 

em seguida abordamos sobre o jornal Resistência e o processo eleitoral, e por fim, o jornal 

Resistência e a campanha eleitoral no estado do Pará. 

 

2.1 Um breve panorama: jornal Resistência e a ditadura militar brasileira. 

 

Durante a Ditadura Militar no Brasil (1964-1985), os meios de comunicação de cunho 

crítico, chamados alternativos desempenharam um papel importante abordando temas de 

contestação e resistência aos governos ditatoriais, com um de seus objetivos, trabalhar a 

“conscientização” nacional das camadas populares diante dos problemas oriundos da 

conjuntura política, econômica e social em que vivera o período. 

Conforme apresenta Luca e Martins “em fins de agosto de 1969, vítima de trombose 

cerebral, Costa e Silva deixou o poder. Uma junta militar escolheu o novo presidente, Emílio 

Garrastuzu Médici (1969-1974),”74 um período em que os militares atuaram com intensas 

repressões. Período conhecido, e, chamado por alguns pesquisadores, como “anos de chumbo”. 

Em seguida assumiram a presidência, os generais Ernesto Geisel (1974-1979) e João Batista 

Figueiredo (1979-1985), este período, já conhecido como de processo de abertura política, pois 

pretendiam, de forma “lenta, gradual e segura”, de acordo com Geisel e o chefe da Casa Civil, 

                                                           
74 LUCA, Tania Regina de; MARTINS, Ana Luiza, Imprensa e cidade, 2006, p.112 
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“recolocar o Brasil nos trilhos da democracia”. Desta feita, suavizou a censura sobre os meios 

de comunicação, o que não significa que a imprensa estava livre do controle extremamente 

repressivo e autoritário dos militares. Portanto, o projeto do presidente Geisel era um projeto 

que não compactuava com os interesses das forças armadas e nem do aparelho repressivo da 

Ditadura Militar. Ainda na concepção das autoras, neste contexto, “a imprensa atuou como a 

ligação entre o Estado e a sociedade civil”.75 

Neste sentido, cabe observar a opinião do jornal Resistência diante do contexto político 

da época, dando destaque ao texto editorial na análise da fonte impressa. Uma vez que, 

conforme Salgueiro, “(...) um editorial pode ser compreendido como o lugar em que se encontra 

a opinião oficial de um periódico diante dos fatos de maior relevância num dado momento 

histórico”.76 Portanto, para desenvolver nossa análise, selecionamos os editoriais dos anos de 

1981 e 1982, período em que o país ainda estava sendo governado pelo general João Batista 

Figueiredo. 

 Durante esses anos o jornal Resistência desenvolveu um “programa definido”, 

conforme era ressaltado em seus editoriais, começando em 1981 (edição nº 30), a dezembro de 

1982 (edição nº46), ou seja, 16 edições em que constavam tópicos especiais, cujo objetivo era 

fazer com que a população entendesse que a Ditadura militar era o causador do mal que 

desencadeavam problemas sociais existentes naquele momento. Nota-se, portanto, que o jornal 

buscou esclarecer os desmandos do regime, realçando um debate político para derrotar o partido 

da ditadura PDS77 antigo (ARENA78), nas eleições de novembro de 1982, eleições essas que 

pela primeira vez elegeu com o voto direto do povo, os governadores estaduais. Dessa forma, 

o processo eleitoral para governadores foi um dos primeiros passos rumo a redemocratização 

do país. Assim, podemos observar os editoriais nas edições apresentadas no quadro abaixo, 

temas nos quais, o jornal teve a preocupação em publicar durante o período próximo as eleições: 

 

 

 

Quadro 03 – Editoriais do jornal Resistência (1981- 1982) 

                                                           
75  LUCA, Tania Regina de; MARTINS, Ana Luiza, Imprensa e cidade, 2006, p.112. 
76 SALGUEIRO, Eduardo de Melo. “O maior projeto em prol de Mato Grosso”: uma análise da revista Brasil-

Oeste (1956-1967). 2011. 183f. Dissertação (Mestrado em História) – PPGH (Universidade Federal da Grande 

Dourados), Dourados, 2011. p. 135. 
77 Partido Democrático Social (PDS), fundado após o fim do bipartidarismo.  
78 Aliança Renovadora Nacional (ARENA), partido político brasileiro criado em 1965 com a finalidade de dar 

sustentação política à ditadura militar brasileira. 
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SEÇÃO 

EDITORIAL  

MÊS/ANO/EDIÇÃO EDITOR 

RESPONSÁVEL 

 

 

TEMAS  

A violência como 

"solução" 

 

 

Outubro/81, nº 30 

 

Luiz Maklouf 

Carvalho 

Sai Figueiredo, entra Aureliano 

e a Ditadura continua a tratar as 

questões sociais como caso de 

polícia. 

Contra o fantasma 

do golpe, a luta 

ferrenha da 

oposição 

Dezembro/81, nº 32 Luiz Maklouf 

Carvalho 

 

Do sabor amargo 

do Riocentro à luta 

por uma sólida 

unidade 

Janeiro/82, nº 33 

 

Luiz Maklouf 

Carvalho 

 

Avançar na 

mobilização, para 

não compactuar 

com o regime 

Fevereiro/82, nº 34 Luiz Maklouf 

Carvalho 

 

No país do 

latifúndio pistoleiro 

é autoridade 

Março/82, nº 35 Marcos Soares O procurador militar chama o 

pistoleiro 

Luiz Antônio de "cidadão 

assassinado" e o inclui entre as 

autoridades atacadas 

Senador de rapina 

 

 

Abril/82, nº 36 Marcos Soares Dizendo-se "perseguido", 

Passarinho dá início a nova 

investida do regime militar 

contra o movimento popular e 

democrático 

Gang do Planalto 

empacota eleições 

de 84 

 

 

Maio/82, nº 37 Marcos Soares A nova manobra do regime 

militar para manter sob controle 

o Congresso mesmo diante de 

uma virtual derrota nas eleições 

de novembro próximo 

Derrotar o PDS! 

 

1ª Quinzena de 

Setembro/82, nº39 

 

Luiz Maklouf 

Carvalho 

Certo de perder as eleições, o 

regime militar faz manobras 

espúrias  

O Regime e as 

Eleições 

 

 

2ª Quinzena de 

Setembro/82, nº40 

 

Luiz Maklouf 

Carvalho 

Além dos casuísmos, a 

corrupção, as ameaças de golpe, 

e o fortalecimento da repressão 

política. 

O governo não 

cumpre suas 

próprias 

determinações 

1ª Quinzena de 

Outubro/82, nº41 

Luiz Maklouf 

Carvalho 

Mesmo em plena vigência da 

Lei Falcão o PDS não sai do ar.  

A democracia do 

trabuco e da 

porrada 

 

2ª Quinzena de 

Outubro/82, nº42 

 

Luiz Maklouf 

Carvalho 

A abertura política trombeteada 

pelo general João e executada 

pela Policia Federal é isso 

mesmo: prender e arrebentar! 

Por quem chora o 

general João 

 

 

1ª Quinzena de 

Novembro/82, nº43 

Luiz Maklouf 

Carvalho 

As lágrimas do crocodilo do 

principal cabo eleitoral do PDS 

não comoveram muita gente. 

Em Belém, ele falou para 

apenas 5 mil pessoas (e não 30 

mil como afirmam os jornais do 

PDS). É preciso derrotar seu 
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partido nas eleições do dia 15, 

votando em Jáder 

Violência Policial, 

Terror da 

População Pobre 

2ª Quinzena de 

Novembro/82, nº44 

Luiz Maklouf 

Carvalho 

Diariamente os casos se 

sucedem. Casas são invadidas, 

pessoas espancadas ou mortas, 

trabalhadores presos sem 

cometer qualquer crime. 

Principalmente nos bairros da 

periferia, a violência policial 

atinge níveis insuportáveis. 

A vitória de Jáder e 

do PMDB 

1ª Quinzena de 

Dezembro/82, nº45 

Luiz Maklouf 

Carvalho 

O resultado das eleições foi uma 

vitoriado movimento 

democrático-popular. 

Mas, é preciso não esquecer que 

o regime ditatorial militar 

continua. 

Repressão marca os 

limites da 

"abertura” 

 

2ª Quinzena de 

Dezembro/82, nº46 

Luiz Maklouf 

Carvalho 

O inquérito movido pela PF em 

Belém e as prisões em São 

Paulo atestam que o regime 

militar não mudou com as 

eleições. 

 

A divulgação da política brasileira resume parte daquilo que os diretores do 

Resistência mais se preocupavam em demostrar para seu leitor, consistindo em representar um 

Estado carregado de arbitrariedades, que fazia de tudo para prosseguir com seu projeto de 

governo capitalista e autoritário.  O mensário versava uma consciência política a população, 

para dar um basta ao governo ditatorial e assim alcançar a redemocratização brasileira. 

 

2.2 Jornal Resistência:  repressão dos movimentos democráticos e o Governo de João 

Batista Figueiredo (1981-1982) 

 

A abertura política, iniciada por Geisel (1974-1979), teve continuidade pelo General 

João Figueiredo (1979-1975). Embora tenha sido um período marcado por importantes 

acontecimentos, como a criação da lei da anistia, o fim do bipartidarismo, fim da lei falcão,79 a 

ascensão dos movimentos populares como os movimentos populares pelas Eleições Diretas, o 

surgimento, em 1984, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, entre outros 

acontecimentos. O presidente agia com o uso da força militar para impedir a ascensão dos 

movimentos que se organizavam e manifestavam em prol de direitos, pois, apesar da transição 

elevar o regime militar a um controle mais aberto, o general João Batista Figueiredo mantinha 

a supremacia da classe dominante. A partir dos editoriais é notável que as arbitrariedades, 

                                                           
79 A Lei Falcão de 1976 limitou a propaganda política no rádio e na televisão, restringindo a comunicação do 

partido de oposição à ditadura (MDB) com o povo. Esta restrição na comunicação evitaria que o MDB criticasse 

o governo e aumentasse a sua popularidade, influenciando o resultado das eleições. Informações retiradas do em 

https://historiacao.com.br/lei-falcao-e-pacote-de-abril/ no dia 06 de fevereiro de 2020 as 17:36. 

https://historiacao.com.br/lei-falcao-e-pacote-de-abril/


49 
 

 
 

mesmo num momento de abertura política, foram intensas. Ilegalidades, ameaças, intimidações, 

atentados, medidas de emergência no intuito de desmobilizar os movimentos populares foram 

exemplos disso durante o governo do presidente Figueiredo.  

Dito isto, destacamos a participação do jornal Resistência no decorrer do processo de 

abertura política continuado pelo general. Com efeito, ao considerar a possível conscientização 

e mobilização da população para a derrubada do regime militar, bem como as consequências 

que essa pudesse gerar, o jornal se propôs a manter seus editoriais, um espaço, como meio de 

expor as arbitrariedades do regime prezando pela consciência política da população. Como 

podemos ver abaixo, no editorial do mês de outubro de 1981, página 02, edição número 30, 

com o título em destaque “A violência como “solução””, em que vem expressar a maneira como 

o regime militar, em sua última fase, tratava as questões sociais como caso de polícia, ou seja 

através da violência: 

 

Fig. 05: Editorial do Jornal Resistência, edição nº30 
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Ilegalidades gritantes, ameaças, intimidações — os tempos negros do general 

Emílio Mediei têm sido lembrados com desencanto nestas últimas semanas. 

Jogando por terra o chamado processo de "abertura política" encaminhado 

pelo regime militar. 

O infarto do miocárdio que acometeu o general Figueiredo no último dia 18, 

e a posse, cinco dias depois, do vice-presidente Aureliano Chaves, saudada 

como prova de "normalização democrática" pela "oposição" conciliadora, 

nem de longe pôde encobrir os desmandos ditatoriais em relação ao 

movimento democrático-popular. 

De fato, para o povo que protesta de várias formas contra a situação de 

opressão e de miséria em que vive, tem sobrado a violência mais ostensiva. 

Basta citar dois exemplos recentes: em São Paulo, no dia 11 de setembro, uma 

força policial de cinco mil homens foi mobilizada, numa operação típica de 

guerra, para expulsar menos de 200 posseiros urbanos, que ocuparam a 

fazenda do LAPAS; em Porto Alegre, o terrorismo do "Major Curió" e do 

aparato militar que lhe deu apoio acabou por desmobilizar a heróica 

resistência dos posseiros de Ronda Alta. Nas últimas manifestações populares, 

o aparato repressivo do regime militar tem sido usado sistematicamente, com 

o objetivo de reprimir e calar o protesto do povo. Sem ter soluções efetivas 

para a grave crise em que atolou o país, o regime se dedica a tratar as questões 

sociais como simples casos de polícia — num momento histórico em que a 

simples utilização da repressão já não é suficiente para sufocar o 

descontentamento da grande maioria do povo brasileiro(...).80 

 

Ao expressar os constantes atos repressivos contra os movimentos populares Brasil a 

fora, o jornal Resistência criticava as ações governamentais no período de abertura política, 

pois, de acordo com jornal, o governo tratou as causas sociais como causa de polícia e respondia 

as reinvindicações que surgiam com violência. Mas, como sempre, o regime militar era 

alimentado da ideia de subversão das classes, agia constantemente com o objetivo de reprimir 

e calar o protesto do povo organizado, impedindo o sucesso de qualquer reivindicação. Dito 

isto, ao analisar seus artigos, é possível perceber a preocupação do jornal Resistência a respeito 

do entendimento da sociedade em relação ao que estava acontecendo, elencando que: 

 

 

(...) É necessário avançar a compreensão e a organização política das massas 

populares. É necessário fazer um grande esforço para elevar o nível das 

reivindicações econômicas especificas a compreensão mais avançada de que 

a raiz de todos os males sociais está na ditadura militar, no imperialismo, nos 

monopólios e no latifúndio, bases principais de sua sustentação. É preciso 

explicar as massas, com toda a clareza, que as lutas especificas e econômicas 

— pelo direito de morar, por melhores salários, melhores transportes, etc — 

são lutas muito importantes mais insuficientes se não passam a questionar o 

inimigo principal.81 

 

                                                           
80 Jornal Resistência, ano 4, nº 30, outubro de 1981, p. 02 Belém (PA). 
81 Jornal Resistência, ano 4, nº 30, outubro de 1981, p. 02 Belém (PA). 
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Como vimos, o jornal vem provocar junto a população uma reflexão crítica em relação 

ao modo de governo autoritário pelo qual passara o país, nas mãos dos militares. Em que a luta 

por direitos como moradia, saúde, terra, escolas, alimentação, etc, seriam em vão numa 

Ditadura como a que estavam. Pois, para o Resistência, o processo de transição política da qual 

os militares empreendiam, era só uma estratégia para continuarem no poder. 

 Ao relacionar as classificações dos editoriais, apresentamos com base em Luiz 

Beltrão, que existem critérios e técnicas pelas quais as instituições jornalísticas as utilizam para 

assim alcançarem seus objetivos, nas quais são elas: a morfologia, topicalidade, conteúdo, 

natureza e estilo. Podemos notar que algumas técnicas são utilizadas pelo jornal Resistência, 

assim, destacaremos uma das técnicas na qual eram utilizadas pelo periódico em análise, que é 

o Artigo de fundo, uma das características da morfologia, que como diz o autor: 

 
Artigo de fundo - protótipo do editorial, geralmente abrindo a página opinativa 

(quando não surgindo na 1ª página), em composição tipográfica especial, e no 

qual se transmite a manifestação clara da linha ideológica do jornal como 

instituição sobre tema ou ocorrência considerada como a mais presente e 

atuante na consciência coletiva no momento.82 

 

Desse modo, geralmente o jornal Resistência expressava sua opinião a partir da sua 

linha editorial logo na segunda página. Neste sentido, podemos observar na edição de número 

32, dezembro de 1981, página 02, que o jornal usava como um critério dos mais educativos 

para a população, o processo eleitoral.  

Antes de analisarmos a edição mencionada, acreditamos ser importante explicarmos a 

natureza desse tipo de editorial, baseando-se no autor Luiz Beltrão que ressalta três aspectos da 

qual define a natureza de um editorial. Nos quais são: os de aspecto promocional, o 

circunstancial e o de aspecto polêmico. No entanto, ao analisar o texto editorial do jornal 

Resistência, pode-se notar que o jornal e se identifica com o aspecto promocional.  Em 

consonância com Beltrão um editorial de aspecto promocional “acompanha regularmente os 

eventos e ideias marcantes da atualidade, tomando posição definida para analisá-los e explicá-

los dentro da política editorial traçada, tendo em vista convencer a comunidade e levá-la à 

ação”.83 

Como podemos ver logo abaixo, o Resistência enfatizava na edição nº 32, no corpo 

editorial um artigo, em colunas muito bem elaboradas que, com a finalidade de chamar a 

                                                           
82 BELTRÃO, Luiz, Jornalismo opinativo, p. 55. Apud SALGUEIRO, 2011. p.137. 
83 BELTRÃO, Luiz, Jornalismo opinativo, p. 57. Apud SALGUEIRO, 2011. p.138. 
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atenção do leitor para o assunto em questão, e a cada coluna possuía um subtema destacando o 

que o está se tratando naquelas páginas: 

 

Fig. 06: Editorial do jornal Resistência, edição nº32 
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Dessa forma, neste editorial o jornal enfatizava o pacote eleitoral concedido pelo 

general João Figueiredo, que de acordo com o Resistência, teria uma grande utilidade política 

para o governo ditatorial, uma vez que o pacote guiava seus aliados à presidência da república, 

assim metaforicamente o editor do Resistência dizia o seguinte: 

 

(...) o pacote eleitoral foi uma espécie de "museu de horrores": apavorou a 

gregos, assustou troianos, e chocou a nação. A ele, outras assombrações 

vieram juntar-se, e não tão poucas. De 25 de novembro a 3 de dezembro, por 

exemplo, nada menos de cinco mil militares, da Aeronáutica e da Marinha, 

"em manobra militar de adestramento do IV Exército" realizaram uma 

gigantesca operação "anti-guerriIha", centralizada no Rio Grande do Norte, 

mas com abrangência aos Estados de Pernambuco e Ceará. Os "inimigos", 

como sempre, foram os "vermelhos". 

No sul do Pará, para citar outro exemplo, o Conselho de Segurança Nacional 

promoveu uma enorme farsa na entrega de 250 míseros títulos de terra e 

alguns lavradores. Para "impressionar" e amedrontar, de fato, a população 

local, o regime utilizou aviões e pára-quedistas, tudo apresentado pela lábia 

fácil e vendida do "Major Curió" (leia matéria na página 12). Ainda em 

novembro, os ministros militares não pouparam ameaças de retrocesso 

político nas ordens do dia sobre o levante comunista de 1935, que chamam de 

"Intentona Comunista", numa completa distorsão dos fatos históricos. Em 

Belém, também, o fantasma do golpe fascista se fez presente. Nada menos de 

32 personalidades democráticas e militantes políticos receberam ameaças 

graves da autodenominada "Falange Pátria Nova", responsável por uma série 

de atentados terroristas, inclusive o que matou a secretária da Ordem dos 

Advogados do Brasil/RJ, dona Lida Monteiro, um atentado, como tantos 

outros, (Rio Centro, Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, etc.), ainda 

coberto com o manto da impunidade(...).84 

 

Esses exemplos pautados pelo jornal, de ações que tinham por objetivo amedrontar a 

população, ataques, atentados terroristas, espraiados por diversas partes do país, inclusive no 

sul do Pará, que o periódico chamava de manobras do regime militar, pois fazia parte do plano 

dos militares para que, mesmo o PDS sendo derrotado nas eleições para presidente em 1984, os 

militares continuassem mantendo controle e o ar de superioridade nacional, e, como já relatado, 

buscava manter seus aliados no governo.   

 

2.3 Jornal Resistência e o processo eleitoral 

 

 Como podemos observar, o jornal Resistência não se aceitava de forma alguma aquilo 

que julgava como arbitrariedades do regime militar diante das eleições, tanto de 1982 quanto 

para as eleições para presidente, que estaria prevista para 1984. Demostrando sua indignação 

                                                           
84 Jornal Resistência, ano 4, nº 32, dezembro de 1981, p. 02 Belém (PA). 
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na edição nº 37 do mês de maio de 1982, com o título “Gang do Planalto empacota eleições de 

84”, quando o jornal busca elencar manobras dos militares para manter o Congresso sob seu 

controle. Vejamos, a seguir: 

 
 

Fig. 07: Editorial do jornal Resistência, edição nº37 

 

 

Mais uma arbitrariedade do regime militar: depois de tantos "pacotes", veio 

outro, enviado ao Congresso por Figueiredo no dia 10 de maio, somando-se a 

medidas anteriores (voto vinculado, proibição de coligações entre os partidos) 

e procurando assegurar a eleição indireta para presidente em 1984, mesmo que 

o partido da ditadura, o PDS, venha a ser derrotado nas eleições de novembro 

próximo. O novo pacote determina o aumento do número de deputados 

federais (para até 460, nas eleições de 1986), restabelece parte das 

prerrogativas dos parlamentares, institui o mandato de cinco anos para os 

prefeitos e vereadores a serem eleitos neste ano, adia para 1986 a exigência de 

percentuais mínimos de votação para o funcionamento dos partidos e 

restabelece o quórum de 2/3 para aprovação de emendas à Constituição (antes 

exigia-se, com o pacote de abril de Geisel, apenas a maioria absoluta), além 

de restituir ao Congresso o "poder" de autoconvocação, também mediante 

aprovação de 2/3 dos deputados e senadores. Estabelece, ainda, o voto distrital 

misto nas eleições de 1986 (...).85 

 

                                                           
85 Jornal Resistência, ano 5, nº 37, maio de 1982, p. 02 Belém (PA). 
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 Conforme informa a autora Maria D.Alva G. Kinzoo, o “desfecho deste episódio 

colocou mais uma vez em evidência que os militares estavam determinados a manter, a qualquer 

custo, o controle sobre o processo sucessório presidencial”.86 Dessa forma, a partir deste 

editorial do Resistência, é possível perceber que, “apesar do apoio da mobilização popular, a 

oposição era numericamente muito fraca no Congresso para ser capaz de desafiar o regime se 

fosse para continuar jogando dentro das regras estabelecidas”87. Portanto, para os opositores ao 

regime só restavam duas opções: trazer admiradores divergentes dentro do governo; ou romper 

as manobras dos militares através da mobilização popular. Neste sentido, para o jornal: 

 

(...) O pacote do regime, longe de fortalecer o Congresso, longe de restituir-

lhe de fato a autonomia necessária para legislar e votar, nada faz senão garantir 

o predomínio do PDS (leia-se, dos representantes do regime no parlamento), 

limitar a participação parlamentar e legalizar o arbítrio. Está exposto, uma vez 

mais, o verdadeiro caráter de "abertura": muda-se o aspecto formal do regime 

mantendo-se sua essência autoritária. 

Diante do projeto, é necessário que o movimento popular e democrático, e 

notadamente os parlamentares a ele ligados, repudiem firmemente a manobra, 

denunciem o engodo às mais amplas camadas da população, e desmascarem 

por igual os conciliadores que pretendam engajar-se na manobra do regime. É 

preciso, mais que nunca, que as oposições consequentes demostrem às 

camadas populares a iniquidade do projeto; e, com isso, expliquem a quem 

serve o Parlamento burguês: unicamente o regime e a seus aliados.88 

 

Na edição referente a primeira quinzena de setembro de 1982, podemos notar algumas 

manobras como: a manutenção da Lei Falcão, a criação da cédula eleitoral, e o uso dos recursos 

públicos para ajudar nas campanhas em favor do PDS, promovidas pelos militares num período 

já bem próximo as eleições. No entanto, na visão do jornal, tudo isso indicava “que o regime se 

preparava para perder as eleições sob estrito controle. Do ponto de vista da oposição 

democrática e popular é necessário alargar ao máximo o espaço político, agitar a campanha 

eleitoral, e lutar com bravura para derrotar o PDS”.89 Neste sentido, Resistência busca enfatizar 

que: 

 

A 75 dias de 15 de novembro, o governo ainda guarda algumas armas para 

disparar, entre elas, deixar a Lei Falcão praticamente intacta. Seu último tiro - 

a vergonhosa cédula eleitoral - também atinge um alvo muito visado: o de 

impedir, a todo custo e sem qualquer escrúpulo, que a oposição saia vitoriosa, 

e para isso não pode haver métodos honestos, próprios de uma luta política em 

                                                           
86  KINZO, Maria D’Alva G. a Democratização Brasileira: um balanço do processo político desde a transição. São 

Paulo em Perspectiva, v. 15 n. 4, p. 3-12, out. – dez, 2001, p. 6. 
87  KINZO, Maria D’Alva G. a Democratização Brasileira: um balanço do processo político desde a transição. São 

Paulo em Perspectiva, v. 15 n. 4, p. 3-12, out. – dez, 2001, p. 6. 
88 Jornal Resistência, ano 5, nº 37, maio de 1982, p. 02 Belém (PA). 
89 Jornal Resistência, ano 5, nº 39, 1ª quinzena de setembro 1982, p. 02 Belém (PA). 
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que os contendores pelo menos se respeitem. Para o regime, tais métodos são 

inúteis. Como um jogador certo da derrota, ele usa o arbítrio do poder militar, 

e impõe, pela força da chantagem e das ameaças, tudo o que for necessário 

para a sua perpetuação no poder. 

O episódio da cédula eleitoral é típico. O governo e seu partido, o PDS, 

impuseram a forma que mais dificultará o eleitor de nível cultural médio ou 

baixo, a grande maioria, numa tentativa covarde de fazer crescer o número de 

votos nulos e brancos, com claros prejuízos para a oposição. E tudo isso, diga-

se, quando não restou nenhuma dúvida de que a atribuição legal de escolha da 

cédula era do TSE, cuja proposta, se não era a melhor possível, pelo menos 

facilitava a votação. A cédula aprovada pelo PDS, a completa vinculação do 

voto (ou seja, você é obrigado a votar em candidatos de um único partido) e 

demais casuísmos, só vêm comprovar que a ditadura aposta até na anulação 

do pleito, Rubem Ludwig para o Gabinete Militar. 

Além de criar todas essas dificuldades para a oposição, a ditadura trabalha em 

outras frentes. Desavergonhadamente, abre os cofres públicos para a 

campanha do PDS, numa avalanche de corrupção. O general-presidente vira 

garoto-propaganda e tenta, com a demagogia que lhe é própria, repetir suas 

falsas promessas de democracia. Nada disso, entretanto, pode esconder a 

realidade, colocada nua e cruamente na cabeça da grande maioria do povo 

brasileiro.90 

 

Desta feita, havia clara intenção do jornal Resistência em derrotar o PDS, o que fica 

explícito no título do editorial da edição nº 39, referente a primeira quinzena de setembro de 

1982, tal como podemos ver na figura abaixo: 

 

                         
Fig. 08: Editorial do jornal Resistência, edição nº39 

                                                           
90 Jornal Resistência, ano 5, nº 39, 1ª quinzena de setembro de 1982, p. 02 Belém (PA). 



57 
 

 
 

 

Sem descansar a empreitada em denunciar as manobras do regime militar durante a 

campanha eleitoral, o periódico continuou enfatizando, já na próxima edição, de nº 40, referente 

a segunda quinzena do mês de setembro de 82, atos de corrupção, ameaças de golpe, e o 

fortalecimento da repressão política. Pois, de acordo com o Resistência: 

 

(...) A completa vinculação de votos, a vergonhosa cédula eleitoral, e, mais 

recentemente, a manutenção integral da Lei Falcão, como que fecham o cerco 

em que a ditadura pretende limitar o já restrito espaço de liberdade política 

que sobra para a campanha eleitoral.  

Com a cédula aprovada pelo PDS e sancionada pelo general-presidente, fica 

evidente a covardia política do governo: ao invés de enfrentar o eleitor 

consciente, ele pretende, mais do que tudo, o voto nulo ou branco do eleitor 

de baixo nível cultural, que vai ter grandes problemas para preenchê-la. Com 

mais este acinte, a ditadura quer que grande parte da companha seja dedicada 

a didáticas lições de como votar – tarefa à qual tem se jogado boa parte da 

imprensa e praticamente todos os candidatos, inclusive os do próprio PDS. 

Com a obrigação de votar em candidatos de um único partido (vinculação), 

verdadeira camisa de força, mais votos nulos são esperados pelo regime. Da 

mesma forma, a Lei Falcão é a pá de cal: sua manutenção traz graves limites 

ao conteúdo da campanha, e beneficia claramente o partido da ditadura. Ao 

governo, com efeito, não interessa que a oposição ocupe livremente o espaço 

da imprensa para denunciar a situação de crise a que o país chegou. Em relação 

a si, pelo contrário, o governo vem utilizando o dinheiro público de maneira 

toda dirigida a campanha eleitoral. Não mais do que para isso tem servido a 

máquina do Estado: basta citar as caríssimas viagens da comitiva presidencial 

a vários estados e municípios do país, numa ostensiva e desesperada campanha 

pela difícil vitória do PDS. 

Em tudo por tudo, o regime militar pretende impedir ou dificultar que o debate 

eleitoral conscientize os eleitores. É disso que ele tem pavor. E sabe, então, 

que uma campanha com razoável clima de liberdades políticas lhe seria 

desastrosa.  

(...) Importa que a oposição não se permita fazer a campanha nos marcos em 

que se pretende o regime. A lei Falcão, temos que impor a força da rua e da 

agitação das massas; às arbitrariedades do regime, uma sistemática denúncia: 

às mentiras do PDS, o máximo esforço para desmascarar a ditadura. Por si só, 

a campanha eleitoral movimenta grandes contingentes do povo brasileiro. É 

preciso aproveitar a oportunidade seja para derrotar o PDS a 15 de novembro, 

seja para, com mais essa vitória, alargar os horizontes históricos das classes 

oprimidas.91 

 

Como foi colocado, as consequências causadas pelo regime com a manutenção da Lei 

Falcão, limitando as campanhas dos partidos, de a maneira dificultar a propagação das 

propostas da oposição ao regime, com o objetivo de beneficiar o PDS, preocupava a aposição, 

outra preocupação foi a cédula de voto aprovada por Figueiredo, que de acordo com o 

Resistência, seria uma covardia por parte do governo, pois as pessoas que não possuíam uma 

                                                           
91 Jornal Resistência, ano 5, nº 40, 2ª quinzena de setembro de 1982, p. 02 Belém (PA). 
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leitura para preencher as cédulas, não conseguiriam votar em plena consciência, votando errado, 

causando um enorme índice de votos nulos e brancos, que beneficiaria, mais uma vez, o PDS. 

Outro fator que inquietava a oposição democrática era a forte corrupção, como desvio de verbas 

públicas utilizados para manter as viagens de Figueiredo e de seus aliados durante as campanhas 

pré-eleições, pois o General presidente, sendo um dos principais cabos eleitorais a favor do 

PDS, rodou por todo o país fazendo comícios em prol dos governadores aliados ao governo. 

Veremos exemplos de suas campanhas em uma vinda no Pará durante as campanhas para 

eleições de 82.  

 

2.4   Jornal Resistência e a companha eleitoral no Pará 

 

O editorial da edição nº 43 do jornal Resistência, publicado na primeira quinzena de 

novembro de 1982, merece uma atenção especial, pois considerando que este editorial trata em 

especial de uma região do Pará, podemos pensar a partir deste exemplo o que teria acontecido 

num contexto mais amplo, ou seja, nacional.  Podemos observar como que os militares usaram 

de mecanismos de segurança, conjunturas sociais, corrupção, etc, no estado do Pará, em favor 

da propagação das campanhas para o PDS. Em contrapartida, o periódico buscava o apoio 

popular contra o regime e na oportunidade indicava o candidato para governador Jáder Barbalho 

e vice Itair Silva do PMDB, partido de oposição ao regime, a quem o povo deveria se unir e 

eleger para derrotar o partido da ditadura. Vejamos o editorial em sua integralidade: 

   

Viajando de um lado para outro às custas dos cofres públicos, com sua nova 

patente de cabo eleitoral, o general João terminou por incluir em seus roteiros 

mais recentes o curral eleitoral de Serra Pelada, feudo do tenente-coronel 

(apelidado Major) Curió, e a capital paraense. Em Serra Pelada a democracia 

de Curió, exercida à base de critérios militares do tipo "ordem unida", 

conseguiu reunir os 20 ou 30 mil garimpeiros que ali trabalham ao redor de 

um choramingas general João. Não foi preciso fazer como em Curiolândia, 

vila localizada perto de Marabá, onde há pouco tempo homens da Polícia 

Federal desalojaram os moradores de suas casas, um por um, para que 

assistissem a um comício de Curió. Mas em Belém, onde é impossível 

submeter todo mundo aos rigores da ordem unida, o general João e seus 

companheiros do PDS não obtiveram o êxito pretendido no comício do dia 27, 

quarta feira. Embora os jornais comprometidos com o PDS (A Província e O 

Liberal) falem de 30 mil pessoas, a observação - isenta de facciosismo - da 

Agência Estado registra que o PDS "não conseguiu juntar mais de 5 mil 

pessoas, parte das quais abandonou o local antes do encerramento dos 

discursos". 

Para a vinda do general João foi montado todo um aparato de segurança que 

espalhava soldados da PM ao longo do trajeto a ser percorrido desde o 

aeroporto. No local do comício estavam também os famigerados agentes da 
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PF e da Dops. As mãos estendidas do general João; símbolo dessa 

"democracia" mantida a peso de violência contra o movimento democrático e 

popular, são justamente as forças de repressão - e estas não tiveram muito o 

que fazer no dia 27. 

18 anos após sua instalação, o regime militar enfrenta, um momento 

particularmente ingrato. Não pode deixar de realizar as eleições: isso viria a 

trazer-lhe enormes dificuldades no plano internacional e desmoralizaria de 

uma vez por todas o arremedo de democracia que se vive hoje no país. Por 

outro lado, dificilmente escapará de uma retumbante derrota nas urnas - a 

inflação atual de 95%, a dívida externa na casa dos 70 bilhões de dólares, o 

aumento escorchante dos aluguéis, a fome que atinge enormes parcela da 

população pressionam no sentido de um abalo no tradicional domínio do PDS. 

Que faz, então, o regime militar para diminuir a amplitude e os efeitos da 

derrota que se avizinha? O regime apela. 

Apela em primeiro lugar para a violência que o caracteriza desde 1964. Ora 

praticando-a diretamente, através do aparato repressivo, ora indiretamente, 

por meio de grupos terroristas paramilitares - como os responsáveis pela 

falsificação do jornal O São Paulo -, ora simplesmente acobertando-a e sendo 

conivente com ela e com os que a praticam, como ocorre na escalada nacional 

de crimes praticados contra o PMDB, cujo ápice foi a morte de 

Heitor Furtado, filho de Alencar Furtado. A violência também assume outras 

formas: pressão sobre as pessoas para que votem no partido do governo, 

censura às informações e ao debate (como a Lei Falcão, a compra de jornais, 

o facciosismo de noticiários como os da Tv Globo e TVS), utilização de 

estudantes do primeiro e segundo graus nas recepções a personalidades do 

regime, só para citar as mais comuns.  

Os escândalos sucedem-se e avolumam-se, mas figuras como o general João, 

o coronel Passarinho, o ministro Abi-Ackel e outros continuam posando de 

vestais: fingem ignorar a corrupção, fingem nada ter a ver com ela. Sim, 

porque a corrupção é uma segunda e imbatível arma do regime, tão inerente a 

ele como as armas pelas quais se mantém. Pois bem: nesta edição Resistência 

revela as entranhas de dois órgãos públicos federais da maior importância, 

impregnados de corrupção e empreguismo como convém a Jarbas e Oziel e 

aos partidários do regime militar no estado. A Sudam, que movimenta 

enormes verbas, e a Escola Técnica Federal, que congrega alguns milhares de 

alunos e dispõe de todo um aparato formado por cursos, equipamentos, 

programas e qualificação etc. foram transformadas, de tempos para cá, em 

meros escritórios eleitorais do PDS. Haver corrupção em uma e outra não 

chega a ser novidade: a novidade é haver quem publique, e publique com base 

em dados e fatos, dando nome aos bois. 

A quinzena em que circula esta edição é decisiva na luta pela derrota eleitoral 

do regime em várias capitais e estados brasileiros. Esta é a tarefa principal do 

movimento democrático e popular neste momento: cada democrata deve 

engajar-se nela com todo empenho. A vitória da oposição nas urnas não 

derrubará o regime militar, mas é fora de dúvida que ampliará o espaço de 

organização de operários camponeses e trabalhadores em geral, e também as 

bases de apoio da ditadura no Pará, como na maioria dos Estados brasileiros, 

é o PMDB quem reúne condições para derrotar o PDS. Por isso é preciso votar 

em Jader Barbalho para e Itair Silva. Abaixo o PDS!92 

 

                                                           
92 Jornal Resistência, ano 5, nº 43, 1ª quinzena novembro de 1982, p. 02 Belém (PA). 
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Nota-se, portanto, que na primeira quinzena de dezembro de 1982, nº 45, foi lançado 

mais uma vez no editorial do periódico o resultado das eleições no estado do Pará, em que 

expressa a vitória do Jáder Barbalho do PMDB contra o candidato do PDS Jarbas Passarinho. 

Na figura abaixo, observa-se que ao elencar a vitória de Jáder Barbalho do PMDB, o jornal 

enfatizava que o resultado das eleições foi uma vitória do movimento democrático-popular. 

Porém, é preciso lembrar que o regime ditatorial militar continuava. Ou seja, que a luta pela 

redemocratização não havia chegado ao fim. 

 

 

Fig. 09: Editorial do jornal Resistência, edição nº45 

 

Importante elencar, ainda, que o PMDB venceu as eleições na maioria dos estados 

mais importantes do país, tais como: 

 

São Paulo, Minas Gerais, Paraná. Ganhou também em Goiás, Espírito Santo, 

Amazonas, Acre e, quase com certeza. Mato Grosso, do Sul. O PDT ganhou 

no Rio de Janeiro, com Leonel Brizola. Grande número de municípios foi 

conquistado pela oposição e, a depender dos resultados definitivos, o governo 

federal faria uma maioria apertada no colégio eleitoral que, a permanecerem 

as atuais regras do jogo, deverá escolher o próximo presidente da República.93 

 

O editorial do jornal vem dizer ainda em relação à vitória de Jáder do PMDB, e, 

principalmente da oposição, que nada mais era do que uma resposta do resultado dos 18 anos 

                                                           
93 Jornal Resistência, ano 5, nº 45, 1ª quinzena de dezembro de 1982, p. 02 Belém (PA). 



61 
 

 
 

de arbitrariedades vivida pelo povo “da situação a que a ditadura militar levou o país; o arrocho 

salarial, o custo de vida, a miséria crescente das amplas massas, a dívida externa, o aparato 

policial repressivo, a corrupção, tudo isso enfim, que o povo brasileiro condenou”.94 

Como vimos, o jornal Resistência se posicionou de maneira vigilante nos últimos anos 

da Ditadura Militar, sempre mostrando as atitudes dúbias do Regime. Assim, como podemos 

notar, o jornal viu com entusiasmo a derrota do candidato do governo no estado do Pará e em 

outros estados do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 Jornal Resistência, ano 5, nº 45, 1ª quinzena de dezembro de 1982, p. 02 Belém (PA). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo dos capítulos apresentados neste trabalho, com certeza, não pude abranger 

toda a natureza que envolve a história do Resistência, no entanto, tentei apresentar de maneira 

sistemática o impresso para além de suas páginas e textos, para que dessa forma, pudéssemos 

compreender a visão e as pretensões do mesmo a partir dos seus artigos editoriais analisados 

neste estudo. 

Inicialmente, apresentei um rápido aspecto da imprensa de modo geral, no que 

compreende a mesma como parte da construção da história do Brasil, pois, esteve sempre lado 

a lado com os marcos de nossa história. A partir do estudo de vários autores, buscamos 

apresentar um debate historiográfico sobre imprensa alternativa brasileira, buscando 

compreender a definição de tal conceito nas perspectivas de estudiosos desta modalidade de 

fonte, dando ênfase na sua atuação em especial na região amazônica, para desse modo 

entendermos o contexto que o Resistência estava inserido.  

No intuito de mostrar os bastidores do jornal Resistência, buscamos apresentar a 

entidade criadora e responsável pela sua circulação, a SDDH, para que fosse possível perceber 

que por trás de todo projeto gráfico e editorial dele, havia um grupo de pessoas com interesses 

próprios dais quais eram representados pelo periódico.  Buscamos apresentar o objeto em 

questão a partir de alguns elementos dos quais definiam o objetivo do periódico diante do 

contexto histórico da época apresentando ainda o ano de sua criação, diretor e editor 

responsável. Na perspectiva de perceber as intenções do Resistência, dedicamos a uma análise 

retratando algumas características da materialidade do periódico, como suas capas, título e 

subtítulo, tamanho, quantidade de páginas, etc, na qual foi possível apontar algumas alterações 

sofridas pelo periódico. Talvez possamos dizer que apesar das dificuldades imposta aos 

alternativos durante a Ditadura Militar, Resistência aparentemente possuía uma boa 

organização de suas edições mesmo tendo que passar por impasses, como a apreensão de 

edições, como exemplo a edição de nº 5 do periódico, dentre outros tipos de censuras praticadas 

no período analisado durante este estudo. 

 Na intenção de conhecer mais as características que envolvia tal objeto em análise, 

apresentamos as principais seções e alguns dos colaboradores tornando possível notar as 

diferentes ocupações profissionais dos mesmos, pois os colaboradores, em sua maioria, eram 

os responsáveis pela escrita dos artigos circulados pelo jornal. Dentre eles, foi observado a 

participação de advogados, políticos, bancários, militantes, estudantes, jornalistas, entre outros, 
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que explica a qualidade e a preocupação com a temática referente ao contexto político e social 

durante o processo de transição política rumo a redemocratização brasileira. 

Foi possível apresentar no segundo capítulo a partir de uma análise dos editoriais, 

referentes aos anos 1981 e 1982, o modo como o periódico retratava a temática da transição 

política rumo a redemocratização do país. Foi possível notar que a preocupação do mensário 

era com as manobras que os militares faziam para continuarem no poder. Desse modo o jornal 

buscou denunciar para a população as manobras do governo para continuarem com seus 

representantes, tais como a manutenção da Lei Falcão, a Cédula eleitoral, a corrupção com o 

uso indevido das verbas públicas nas campanhas eleitorais em favor do PDS. Para o Resistência 

todos os problemas sociais, econômicos e políticos eram os males resultado do modo de 

governo ditatorial que vivera o período. Dessa forma, o mensário buscou fazer a partir de seus 

artigos editoriais uma conscientização política da sociedade, elencando nos em suas edições 

que só a partir do voto do povo poderia colocar abaixo o governo ditatorial no Brasil. 

Assim, ao analisar o objetivo e, sobretudo, as reinvindicações feitas pelo jornal 

Resistência, é notório que seus principais ideais são para que homens e mulheres se reconheçam 

enquanto sujeitos de direitos em meio a um período governado por um Estado extremamente 

autoritário. Assim, a imprensa alternativa voltava-se a expressar de maneira crítica denunciando 

a violação dos direitos das minorias atingidas através da concretização de tais projetos 

governamentais desenvolvimentistas. O Resistência lutava pela redemocratização do país.  

Contudo, ao fazer tal estudo, podemos apontar o periódico como objeto e ao mesmo 

tempo fonte histórica da qual abre muitas possibilidades para compreensão da postura de um 

periódico alternativo na região amazônica. 
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