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RESUMO 
 

 

Este trabalho de conclusão de curso tem como tema “A Voz do Resistência: um jornal 

contra a ditadura” e tem como objetivo geral analisar de que forma esse jornal 

Resistência denunciou as violações aos direitos humanos durante o período ditatorial. 

Seus objetivos específicos são apresentar um breve histórico sobre o surgimento da 

imprensa no Brasil; exibir uma síntese histórica do Resistência; abordar algumas 

matérias que mostram a oposição do jornal a ditadura e a defesa dos oprimidos; e por 

fim, propor estratégias de como ele pode ser utilizado em sala de aula. A metodologia 

aqui utilizada é de cunho qualitativo, utilizando como instrumento principal o próprio 

jornal, disponibilizado pelo acervo da Fundação Casa da Cultura de Marabá. Produzido 

em Belém do Pará, esse jornal foi um veículo alternativo, que surgiu (em 1977) para se 

opor ao governo. Não era imparcial em suas publicações, e deixava isso claro, além do 

mais foi fruto da Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH), cujos membros 

eram militantes das causas sociais e simpatizantes e/ou integrantes do Partido 

Comunista do Brasil (PCB). O Resistência fazia o que os jornais da imprensa tradicional 

não faziam, já que ou eram censurados pelos militares que detinham o poder ou eram 

aliados a eles. Enquanto jornal oposicionista, cobria os fatos relevantes relacionados a 

conjuntura política do momento, dando cobertura principalmente a outros grupos de 

oposição, que ora lutavam contra a repressão ora sofriam repressão, entre eles os 

posseiros e estudantes do Movimento Estudantil. Esses dois grupos tiveram participação 

especial durante a ditadura, mesmo com todo o aparato da coerção sobre eles, mas 

foram fundamentais no combate à ditadura, saindo às ruas, indo à luta, realizando 

manifestações e com seus líderes resistindo à tortura e à prisão. Mesmo sujeito à 

censura e severas punições, o Resistência levava informações ao leitor sobre as ondas 

de protestos e repressões ocorridas em todo o Brasil, deixando evidente do lado de 

quem estava. 

 

Palavras-chave: Resistência, Repressão, Ditadura Militar 
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ABSTRACT 
 

 

This paper ends with the theme "The Voice of Resistance: a newspaper against 
dictatorship" and its general objective is to analyze how the Resistance newspaper 
denounced human rights violations during the dictatorship. Its specific objectives are 
to present a brief history about the emergence of the press in Brazil; display a 
historical summary of the Resistance; to address some issues that show the 
opposition of the newspaper to dictatorship and the defense of the oppressed; and 
finally, propose strategies of how it can be used in the classroom. The methodology 
used here is qualitative, using as its main instrument the newspaper itself, made 
available by the collection of the Casa da Cultura Foundation of Marabá. Produced in 
Belém do Pará, this newspaper was an alternative vehicle, which emerged (in 1977) 
to oppose the government. He was not impartial in his publications, and he made it 
clear, moreover it was the result of the Society for the Defense of Human Rights 
(SDDH), whose members were socialist militants and sympathizers and / or 
members of the Communist Party of Brazil (PCB). The Resistance did what the 
newspapers of the traditional press did not do, since they were either censored by 
the military that had the power or were allied to them. As opposition newspaper, it 
covered the relevant facts related to the political conjuncture of the moment, mainly 
covering to other opposition groups, that at the moment fought against the repression 
or they underwent repression, among them the squatters and students of the Student 
Movement. These two groups had a special role during the dictatorship, even with all 
the apparatus of coercion over them, but they were fundamental in fighting the 
dictatorship, going out into the streets, going to the fight, holding demonstrations and 
with their leaders resisting torture and imprisonment. Even subject to censorship and 
severe punishments, the Resistance carried information to the reader about the 
waves of protests and repressions that occurred throughout Brazil, making evident on 
the side of who was. 

 

Keywords: Resistance, Repression, Military Dictatorship 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Este presente trabalho de conclusão de curso analisa algumas páginas do 

jornal Resistência, que surgiu em Belém do Pará, já no final do governo do general 

Ernesto Geisel, como veículo alternativo de resistência às arbitrariedades 

impetradas pela ditadura militar, marcada por excessiva repressão social e censura 

aos meios de comunicação. Diante desse quadro, a imprensa enfrentou um forte 

controle em suas páginas pelos agentes ditatoriais, estando sujeita a sanções 

punitivas caso desobedece às ordens estabelecidas. Nada poderia fugir à “boa 

ordem” e aos “bons costumes”, nesse caso dos militares. 
 

Nesse sentido, a escolha desse jornal como fonte de pesquisa tem como 

objetivo problematizar como as ações da ditadura encontraram resistência em suas 

páginas. Deixando claro que seu surgimento ocorre em um período de certa 

“abertura política”, inclusive da revogação do AI-5, a partir de 1º de janeiro de 1979. 

Por sua vez, não podemos deixar de refletir que toda escrita tem suas intenções, 

estão atreladas a interesses, discursos estratégicos e intenções. O jornal 

Resistência não foi diferente. 
 

Não obstante, o cenário político em que o Brasil se encontrava não era dos 

melhores. Principalmente para alguns grupos que resistiam contra a ditadura, como 

estudantes, trabalhadores rurais, artistas, jornalistas, professores, e tantos outros, 

que foram cerceados de seus direitos enquanto cidadão. Por isto, suas lutas 

indicavam ameaças aos interesses dos militares, de seus coligados, ou seja, ao 

regime implantado. Mas todas essas ações eram controladas pela censura. Os 

jornais, logo, estavam amordaçados, e as lutas contra o governo ficavam, muitas 

vezes, acobertadas pela imprensa tradicional ou silenciadas pelos órgãos de 

controle, já que a maioria dos combatentes, sob severas intimidações ou torturas, 

calavam-se para que as ameaças não se concretizassem. 
 

Por conta dessa imprensa que era conivente com a ditadura ou era censurada, 

surgiram os jornais alternativos, para se opor ao governo e denunciar seus excessos 

cometidos contra a população. Um desses jornais, que se mostrou destemido desde seu 

nascimento, em 1977, foi o Resistência, que já nasceu em berço oposicionista, fruto da 

indignação de um grupo militante e atuante das causas sociais com a conjuntura política 

daquele período. Para a historiadora Maria Helena Capelato “essa imprensa, que se 

caracterizou pela atitude renovadora, independente e polêmica, 
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permitiu aos jornalistas críticos que nela encontrassem espaço para o combate político 
 

e para a criatividade” (CAPELATO, 1994). 
 

Assim, este jornal não nasceu para ser imparcial, mas para declarar de 

forma corajosa e resistente as posições não só de um grupo revolucionário, ligado a 

uma Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH), como para atacar o 

governo através de seu ponto fraco: a denúncia pública de seus atos covardes e 

ilícitos, entre os quais: a denúncia de seus agentes secretos, que se infiltravam em 

meio às manifestações populares para identificar seus líderes e denunciá-los; a 

delação da grilagem de terras, onde muitos políticos e seus apadrinhados 

abocanhavam grandes extensões de terra através da ilegalidade; e a tortura contra 

estudantes ligados aos Movimentos Estudantis, que representavam fortes 

empecilhos para os objetivos do governo. 
 

A metodologia aqui utilizada é de cunho qualitativo, utilizando como 

instrumento principal o próprio jornal, disponibilizado pelo acervo da Fundação Casa 

da Cultura de Marabá. Além disso, realizamos uma pesquisa bibliográfica e de sites 

para podermos dialogar com a documentação e apresentar os caminhos que 

nortearam a veiculação das notícias nesse suporte jornalístico. Nosso recorte de 

análise compreendem os anos de 1979 a 1991, com vários intervalos porque 

localizamos apenas 16 edições nos arquivos e não tem uma sequência, já que suas 

publicações eram mensais. Encontramos 2 exemplares de 1979, 3 de 1980, 4 de 

1981, 2 de 1982, 1 de 1983, 1 de 1985, 2 de 1987 e 1 de 1991, respectivamente. 
 

Dividimos esse trabalho em quatro capítulos. No primeiro, A Imprensa 

Brasileira como fonte histórica, buscamos apresentar os caminhos da imprensa no 

Brasil, como ela surgiu e para que surgiu, traçando percursos paralelos para saber 

como ela pode ser utilizada como fonte de pesquisa na investigação historiográfica. 

As leituras das historiadoras Ana Luiza Martins e Tania Regina de Luca foram 

essenciais para compreender esses processos de editoração, produção e circulação 

da imprensa no Brasil 
 

Logo em seguida, no segundo capítulo A História do jornal Resistência, 

abordaremos um breve relato sobre a história do jornal objeto desta pesquisa, o 

Resistência, a fim de identificarmos um pouco mais sobre os seus objetivos 

enquanto mídia alternativa e qual a posição de seus idealizadores em relação à sua 

criação. A saber, seu primeiro presidente teve uma história que merece ser 

mencionada, visto que foi uma figura importante para a resistência deste jornal. 
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Já no terceiro capítulo A voz do Resistência: algumas leituras discorremos 

sobre a posição do jornal que, segundo demonstra a pesquisa, denunciou injustiças 

e atentados contra os direitos humanos, mediante a repressão e a censura instalada. 

Apresentaremos algumas notícias que foram destaque naquele período e que o 

jornal fez questão de publicar, mostrando-se ousado, já que agia contra a vontade 

dos opressores. As notícias distribuídas em suas páginas, ganharam grande 

repercussão em todo o país por conter denúncias contra a ditadura militar, 
 

No quarto capítulo O uso do jornal Resistência na sala de aula traremos uma 

discussão de como usar o jornal Resistência na sala de aula, especificamente nas 

aulas de História. Como fonte documental, o jornal é aliado para podermos 

problematizar os mais diversos assuntos, possibilitando refletir acerca dos discursos 

nele inseridos, sua circulação e intenções de produção e edição. Seguimos as 

orientações de Maria Alice Faria com seu livro “Como usar o jornal na sala de aula”, 

no sentido de encontrar estratégias práticas para trabalhar com esse impresso. 
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CAPÍTULO I: IMPRENSA E HISTÓRIA 
 

1.1 Alguns Apontamentos 
 
 

A imprensa exerce um papel de suma importância no meio social, pois é um 

instrumento de comunicação e informação que dialoga constantemente com a 

sociedade, deixando-a por dentro das notícias nacionais, internacionais e locais. Com o 

avanço da tecnologia, a imprensa ganhou outros espaços, o que era só material 

impresso, tornou-se também digital, inclusive esse suporte, permite com o auxílio da 

internet que os acontecimentos cheguem em tempo real. Possibilitando uma dinâmica 

de leitura e circulação jamais assistida. Contudo, o bom e velho jornal impresso não 

perdeu seu lugar, ainda continua circulando, nas bancas de revistas, expostos em 

praças públicas e estabelecimentos comerciais. Seu tempo de editoração e entrega 

mudaram ao longo dos anos, porém, chegando aos leitores bem mais rápido. Mas nem 

sempre foi assim. Por exemplo, o primeiro jornal que circulou em solo brasileiro, ainda 

quando este era colônia de Portugal, foi o Correio Braziliense, e este demorava dias e 

até meses para chegar, já que era editado em Londres: 

 
 

De fato, o Correio Braziliense surgiu em 1808. Oposicionista e crítico, o 
periódico era feito na Inglaterra, mas discutia os problemas da Colônia e 
atravessava o oceano Atlântico para circular por aqui. Assim, no mesmo 
ano em que a Corte portuguesa transferiu-se para o Rio de Janeiro fugindo 
de Napoleão, o jornal idealizado e realizado por Hipólito da Costa, 
disponível a nobres e plebeus do Novo Mundo, estava longe de ser um 
beija-mão dos poderosos (MARTINS; DE LUCA, 2018, p.7). 

 
 

Mesmo sendo um jornal para um público pequeno, o Correio Braziliense já 

abordava os problemas que ocorriam na colônia e trazia várias críticas ao governo 

português. Por ser produzido em outro país, o jornal ficava livre da censura imposta 

pela corte portuguesa. Quando chegava ao Brasil, já estava pronto para serem lidos 

pelos intelectuais da época, já que a população brasileira daquele tempo era 

pequena e a maioria pobre e analfabeta. Por isso, as tiragens desse jornal, apesar 

de atravessarem o oceano Atlântico, eram limitadas. Outro detalhe a ser observado 

é que ele surge me 1808 e encerra em 1822, logo após a independência. Ou seja, 

ele circula em um momento de grandes agitações políticas em torno da presença da 

Corte portuguesa no Brasil e suas movimentações culturais. 
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Segundo as historiadoras Ana Martins e Tania de Luca (2018), somente com 

a vinda da família real portuguesa para o Brasil, é que surgiram inúmeros periódicos, 

já que foi criada a Imprensa Régia. Por isso, a história da imprensa brasileira pode 

explicar a história do Brasil, suas páginas registram escritos desde poesia, narrativas 

históricas até questões polêmicas da crise colonial, uma vez que ela “é, a um só 

tempo, objeto e sujeito da história brasileira. Tem certidão de nascimento lavrada em 

1808, mas também é veículo para a reconstrução do passado” (MARTINS; DE 

LUCA, p. 8). 
 

Nesse contexto de circulação desses impressos podemos perceber que, a 

vida intelectual era dominada pela grande imprensa, que representava a principal 

instância de produção cultural da época, definindo inclusive posições socais. Apesar 

disso, muitos imaginavam que o jornal naquele tempo cumpria a função única de 

informar os fatos ocorridos de forma verdadeira, sem manipulações, o que era 

aceitado sem questionamentos. 
 

Entretanto, não podemos esquecer que a imprensa nem sempre ou nunca é 

imparcial, já que por ser propagadora de todos os tipos de informações e por ser um 

produto de mercado, também atende a interesses particulares, seja de um grupo, de 

um indivíduo, de uma instituição, etc. Devemos lembrar que A Gazeta do Rio de 

Janeiro, publicação atrelada à família real, lançada em 10 setembro de 1808, foi o 

primeiro jornal legalmente impresso em terras brasileiras. Informava acerca dos atos 

oficiais do governo, algumas manchetes internacionais, porém todos filtrados pela 

censura da Imprensa Régia (LUSTOSA, 2004, p. 20) 

 

 

1.2. A Imprensa como Fonte de Pesquisa 
 
 

Aquele que pretende trabalhar com a imprensa como fonte de pesquisa, seja 

ela escrita ou audiovisual, deve estar atento ao crivo teórico-metodológico que ela 

exige. Durante algum tempo os historiadores, por exemplo, apresentavam certa 

resistência em trabalhar com a imprensa, muitos não confiavam nesse tipo de 

documentação. Poucos deles utilizavam algum material impresso (jornal, revista) 

como fonte única para complementar suas pesquisas. Mas, a partir da década de 

1970, esse quadro passou a ter modificações e novos olhares se voltaram para os 

jornais e seu acervo documental. Essa mudança veio gradativamente, pois: 
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Um número crescente de teses e dissertações vem utilizando a imprensa como 

meio fundamental ou complementar para seus objetos de pesquisa. Todavia, 

seu uso e abuso, feito de maneira indiscriminada, sem metodologia nem 

aprofundamento teórico, podem trazer sérios problemas para a pesquisa 

histórica, pois, apesar de cada vez mais historiadores usarem a imprensa como 

fonte, nem sempre sua consulta vem acompanhada de fundamento teórico e 

metodológico (LAPUENTE, 2015, p. 2-3) 
 

 

Dessa forma, o problema não está em se trabalhar com a imprensa, mas em 

como trabalhá-la para se obter um resultado satisfatório. Além do mais, devemos 

lembrar o que Lapuente (2015) diz: “que o jornal encontra-se em dois tempos- o 

objetivo, que é a leitura do que está escrito; e o subjetivo, que é o que não está 

escrito, mas deve ser interpretado”. Faz-se necessário também conhecer a estrutura 

interna do jornal, quem são os editores, qual a finalidade da publicação, para que 

público é direcionado, que tipo de notícias são propagadas, quem são seus 

jornalistas, etc. Conhecer, então, o processo de funcionamento e produção de um 

jornal é imprescindível nesse processo de investigação histórica. Muitos são os 

pontos que precisam ser levados em conta quando se estar trabalhando com essa 

fonte. Devemos levar em consideração que: 

 
 

Os meios de comunicação em massa e consequentemente os jornais, se 
tornaram no século XX também órgãos de poder, buscando unificar 
interesses financeiros, mas também ideológicos, políticos, procurando 
representar interesses e valores de determinados setores da sociedade. É 
importante salientar que, no Brasil, há historicamente uma concentração 
dos meios de comunicação nas mãos de uma pequena elite (BAZAGA; 
ROMANO, 2012, p. 4). 

 

 

Nesse sentido é bom lembrar que, se as ideologias, segundo Maria Juraci 

Cavalcante (CAVALCANTE apud LAPUENTE, 2015, p. 2), estão presentes em todas 

as páginas de um jornal, também o estão em todo processo de produção e 

divulgação de conhecimento, como em livros, artigos, teses e dissertações. Portanto, 

assim como os jornais, nenhum documento é autêntico, já que são feitos por 

pessoas para atender a interesses de outras pessoas. Tudo isto porque sempre 

existiram jogos de interesses nas publicações, uma vez que: 

 
 

O que está escrito nele nem sempre é um relato fidedigno, por ter por trás 
de sua reportagem, muitas vezes, a defesa de um posicionamento político, 
de um poder econômico, de uma causa social, de um alcance a um público 
alvo etc., advindos das pressões de governantes, grupos financeiros, 
anunciantes, leitores, grupos políticos e sociais, muitas vezes de modo 
dissimulado, disfarçado ( LAPUENTE, 2015, p. 3). 
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Dessa forma, vimos que os jornais, enquanto fonte documental, não pode 

ser utilizado de forma isolada, o jornal pelo jornal apenas. É preciso acionar outras 

instâncias no processo de editoração, indo desde a escrita jornalística, perpassando 

por interesses políticos e socioeconômicos. O jornal está inserido em um contexto 

cultural, e ele define suas páginas, imprimem as marcas de seu tempo. Estando a 

serviços de grupos econômicos ou como o jornal Resistência atrelado a uma 

publicação de contestação à ordem. 
 

Mas em se tratando de usar os periódicos como fonte de pesquisa, devemos 

pôr em prática alguns métodos como “conhecer o máximo possível sobre o que foi 

publicado sobre o assunto, tema ou objeto escolhido para poder definir, então, 

cortes, linhas de pensamento e referenciais teórico-metodológicos” (BAZIN apud 

FARIA, 2013, p. 2). Faria (2013) acrescenta que ao se trabalhar com jornais, 

podemos acrescentar outra dimensão de tempo à compreensão social, além do que, 

a análise deste meio permite que observemos a evolução no tempo dos indivíduos, 

grupos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades e práticas sociais. Deve-se 

analisar, ainda, o discurso da imprensa, item de total relevância na pesquisa, pois o 

jornal sempre está atrelado a interesses governamentais ou partidários. Além disso, 

 
 

É sabido que o jornal influencia a opinião pública, e que uma opinião 
pública favorável ou desfavorável influencia as próprias decisões políticas. 
As fontes periódicas nos permitem uma infinidade de abordagens [...] O 
cuidado metodológico a ser tomado pelo pesquisador seria então no sentido 
de ter plena consciência da presença inevitável de ideologias no interior de 
qualquer jornal (FARIA, 2013, p. 5). 

 
 

As ideologias, portanto, estão nas páginas dos jornais e estas devem ser 

analisadas de forma cuidadosa. Além disso, o tamanho do público que o jornal 

alcança também é importante para se ter noção da quantidade de pessoas que ele 

pode influenciar. Lapuente (2015) coloca que nem sempre o periódico fornece 

informações sobre suas publicações, como tiragens, assinaturas, venda avulsa, fato 

que dificulta conhecer mais detalhes de seu funcionamento interno. Por isso, o 

historiador deve se valer de outros meios para conhecer o impacto que o jornal pode 

causar sobre a opinião pública, sem esquecer, é claro, do mercado capitalista que 

rodeia os periódicos. 
 

Segundo as pesquisas dos historiadores Robert Darnton e Daniel Roche 

(apud VIEIRA, 2013 p.2), a imprensa constitui memórias de um tempo, “com visões 
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diferentes de um mesmo fato; servem como fundamentos para pensar e repensar a 

História, quanto desponta como agente histórico que intervém nos processos e 

episódios e não mais como um simples elemento do acontecimento”, apesar de ser 

também produto do mercado. Dessa forma, mesmo sendo imparcial, a imprensa tem 

opinião. Ou seja, essa opinião delimita os espaços de publicações, os temas a serem 

selecionados, o layout de toda a estrutura. Analisando o jornal Resistência, podemos 

perceber como os editores buscam em suas estratégias de escritas evidenciar as 

intenções das manchetes, das chamadas, dos acontecimentos e das imagens. 
 

Cruz e Peixoto (apud VIEIRA, 2013, p. 2), orientam que se o historiador for usar 

a imprensa como fonte de pesquisa, é necessário articulá-la ao campo das lutas sociais 

em que elas atuam, tornando-a uma força ativa do capitalismo e da política na história e 

não um simples reservatório de informações sobre acontecimentos sociais, pois elas 

atuam na sociedade instigando diversas interpretações, que só serão assimiladas pelo 

leitor se este estiver atento ao contexto social e de produção deste meio de 

comunicação. Sobre esses aspectos Laura Maciel menciona que: 

 
 

Em nossas práticas de pesquisa não devemos utilizar a imprensa como um 
espelho ou expressão de realidades passadas e presentes, mas como uma 
prática constituinte da realidade social, que modela formas de pensar e agir, 
define papéis sociais, generaliza posições e interpretações que se 
pretendem compartilhadas e universais (MACIEL apud VIEIRA, 2013 p. 3) 

 
 

A autora ainda coloca que a imprensa compreende interesses de diferentes 

forças socias e em diferentes momentos, mas que às vezes ela mesma é espaço de 

articulação desses interesses. Isto é, ela tem uma relação íntima com a sociedade e 

com os anseios desta. 
 

Em relação às fotografias presentes nos periódicos, Lucas Vieira (2013, p. 5) 

propõe uma análise com atenção voltada para as representações sociais, buscando 

entender a mensagem naquela imagem. A imagem não está apenas nas páginas do 

jornal como elemento decorativo ou ilustrativo. Ela exerce uma função também 

discursiva e analítica, à medida que possibilita pensar o periódico e sua realidade 

social. No jornal Resistência, por exemplo, os editores e jornalistas exploram em 

todas as suas páginas várias fotografias, desenhos, charges, com o intuito, assim 

acreditamos, de despertar no leitor além da compra, a própria manchete que se 

busca evidenciar. 
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Dessa forma, o discurso jornalístico da imprensa também é visual, isso 

porque as imagens também passam mensagens, que dependendo do ponto de vista 

dos interessados podem sugerir leituras que, talvez, transformem o certo no errado, 

o vilão em mocinho, a vítima em agressor e vice-versa. Então, é necessária uma 

análise do discurso do todo, e não apenas de partes fragmentadas, sem levar em 

conta o contexto como um todo. 
 

Quanto ao projeto editorial do periódico, Vieira (2013 p. 7-8) sugere algumas 

indagações: “de que modo o jornal constrói sua perspectiva histórica? Propõe um 

diagnóstico da realidade social em um dado processo? Como se posiciona no 

campo da memória social?” Por isso, o autor propõe como metodologia de análise 

da fonte que se analise as funções sociais desse impresso, ou seja, é preciso 

verificar conteúdos, mercado publicitário e público leitor. 
 

Tania de Luca vai dizer que a segunda parte da análise se refere à 

subjetividade presente nos textos, já que o jornal escolhe, ordena, estrutura e narra, 

de uma determinada forma, aquilo que elegeu como digno de chegar até o público. 

O destaque dado a determinados temas, a linguagem utilizada e a origem do 

conteúdo associam-se ao público que o periódico1 pretende atingir. Ademais, uma 

visão mais crítica e minuciosa de partes pequenas dos periódicos também é 

indispensável. Nesta etapa: 

 

 

É importante estar alerta para os aspectos que envolvem a materialidade 
dos impressos e seus suportes, que nada têm de natural. Das letras miúdas 
comprimidas em muitas colunas às manchetes coloridas e imateriais nos 
vídeos dos computadores, há avanços tecnológicos, mas também práticas 
diversas de leituras (DE LUCA, 2005, p. 132). 

 
 

 

O jornal não é homogêneo, não parte de uma premissa única. Logo, o que 

sai nele também não é, mesmo que divulgue ser imparcial nas notícias. Vale lembrar 

da censura imposta à impressa na época da ditadura militar, onde os jornais eram 

severamente vigiados e manipulados, para atender a interesses particulares e 

esconder ou não divulgar de forma alguma as torturas que o povo brasileiro vivia. 

Sobre esse período é valido 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  

 
1 Qualquer periódico, como o jornal, a revista, o livro, etc. 
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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 (LUCA, 2005, p.129) 

 
 

O que procuramos fazer até então não tem nada do novo. Porém nos 

permite problematizar o jornal como fonte documental. Destacar aspectos que 

devemos ter atenção ao trabalhar em nossas pesquisas com esse aparato 

documental. É uma fonte rica de detalhes, são pormenores que fazem toda a 

diferença mediante a escrita e produção historiográfica. As contribuições das 

historiadoras Ana Martins e Tania de Luca (2018), de Maria Helena Capetalo (1994) 

e de Isabel Lustosa (2004) nos possibilitam refletir a imprensa e seu percurso na 

história do Brasil. Pensar o quanto em suas páginas estão impressas uma rede de 

interesses e discursos políticos, que ditam normas, ações e estratégias 

governamentais. É um suporte que chega em diferentes espaços sociais, com 

notícias de ontem e de hoje, mas que sua leitura precisa ser analisada com cuidado 

para não cair nas armadilhas do discurso que vem atrelado as suas manchetes. 
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CAPÍTULO II: A HISTÓRIA DO JORNAL RESISTÊNCIA 
 

2.1 Resistir é o Primeiro Passo 
 
 

No dia 7 de fevereiro de 2019 o jornal Resistência completará 40 anos, dia que 

a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH) lançava a primeira 

edição desse impresso. Segundo a Central Única dos Trabalhadores (CUT, 2013
2
), 

“este veículo alternativo
3
 surgiu em fevereiro de 1977, circulando mensalmente para dar 

vez e voz aos excluídos da mídia convencional de Belém e tinha como lema “Resistir é o 

primeiro passo”. O jornal surgiu em meio a um contexto sócio-político de grande 

ebulição, em tempos de ditadura militar no Brasil, justamente com o intuito de permitir 

aos jornalistas silenciados pela censura deste regime um espaço para a contestação e 

denúncias de violação aos direitos humanos. Sobre a origem de seu nome e sobre seus 

primeiros integrantes, sabe-se que: 

 

 

O título foi sugerido pelo advogado João Marques, que era presidente do 
Sindicato dos Jornalistas do Pará. O primeiro editor do jornal foi o jornalista 
Luís Maklouf Carvalho e o presidente da SDDH era o advogado Paulo 
Fontelles de Lima, que seria assassinado pelo latifúndio em junho de 1987. 
Os primeiros repórteres do Resistência foram Valteir Costa e Rafael Lima 
(cantor e compositor) e as ilustradoras, Anita Fontelles e Madelaine Bedran, 
a Madi (CUT, 2013). 

 

 

A SDDH ainda existe e “é uma entidade civil, sem fins lucrativos, fundada 

em 8 de agosto de 1977, que tinha como missão a valorização e defesa dos direitos 

humanos na perspectiva de uma sociedade justa e igualitária”. O objetivo desta 

sociedade era a defesa dos atingidos por violações de direitos humanos, bem como 

um espaço de divulgação da cultura, “participando da elaboração de políticas 

públicas, em especial nas áreas de justiça e segurança pública, e mais 

recentemente na área de educação em direitos humanos”. Era claramente contra o 

regime militar e declarava-se a favor do povo, segundo podemos encontrar em seus 

escritos. Atualmente, essa sociedade mantém uma página na internet (SDDH, 2012). 
 

O jornal Resistência foi o primeiro e principal meio de divulgação desta 

Sociedade, fazendo com que seus ideais circulassem pela capital paraense e em 
 

 

2 Segundo o Manual ABNT (2014, p. 30), em citações de sites e outros endereços online não há mais   

a necessidade de colocar a referência completa no corpo do texto, apenas o ano de publicação. A 
referência completa deverá ser colocada ao final do trabalho.  
3 Alternativo porque não fazia parte da Grande Imprensa, que era a imprensa tradicional com jornais 
consagrados, mas surgiu em meio à censura para se opor ao Regime Militar que se teve no Brasil. 
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outros lugares, trazendo fatos sobre o governo em nível regional e nacional e sobre 

os mais vulneráveis nesse regime. Logo, o Resistência, veículo de informação dos 

direitos humanos, atuava no campo de luta social, trazendo notícias por meio de 

seus colaboradores, que também mantinham forte atuação contra a ditadura, muitos 

inclusive eram ligados ao Partido Comunista do Brasil, motivo que os deixavam na 

mira da perseguição ditatorial. 

 
 

De caráter ideológico e ligado à Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos 

Humanos (SPDDH) e ao Partido Comunista do Brasil (PcdoB), o Resistência 

seguia uma linha editorial de combate ao regime militar, por isso foi perseguido 

tendo que imprimir suas edições fora de Belém (LIRA, 2011, p.05) 
 

 

Nesse exemplo acima, Tania de Luca, na História da Imprensa no Brasil 

(2018), chama atenção sobre a ligação do jornal com partido político, neste caso 

com o Partido Comunista do Brasil- PCB, que hoje é PCdoB. Isto é importante para 

refletir acerca das estratégias da escrita e intenções partidárias. 
 

Fundado em 1922, mas organizado em 1960, o PCB tinha o objetivo de 

“promover a revolução proletária no Brasil e conquistar o poder político para realizar a 

passagem do sistema capitalista para o sistema socialista” (CAVALHEIRO, 2015, p.1). O 

PCB atuou por muito tempo de maneira ilegal, mas tinha muitos simpatizantes, entre 

eles estudantes de todo o país. Com o golpe de 64 muitos de seus líderes e dirigentes 

foram presos, torturados e mortos, como o próprio Paulo Fontelles, que foi torturado 

enquanto estudante e que mais tarde faria parte deste jornal. 
 

Como mídia alternativa, “o Resistência era um instrumento indispensável ao 

exercício da cidadania, por preocupar-se antes de tudo em noticiar o posicionamento 

do povo, centrado no ser humano e no respeito à vida, independente da vontade do 

governo” (SODRÉ, 1999, p. 12). Logo, era um veículo de oposição e seu nome fazia 

jus a sua índole, pois, de acordo com a fala de Amorim (2002, p. 26), não se deixou 

controlar pelas classes dominantes, lutando pela democracia plena, além de lutar em 

favor da preservação da natureza, que os grileiros no poder estavam destruindo. Por 

conta disso, 

 
 

[..] os diretores, editores e colaboradores que produziam o jornal foram 
enquadrados na lei de Segurança Nacional, para fazer com que a direção 
do jornal respondesse a inquérito policial militar, mas com a lei da anistia, o 
processo foi arquivado. (FERREIRA, apud LIRA, 2011, p. 5). 
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Com uma linguagem simples, o Resistência podia ser compreendido por 

todos os seus leitores. Seus exemplares apresentavam 20 páginas, incluindo a capa. 

Suas notícias mais abrangentes eram carregadas de críticas sociais, excessos 

cometidos por pessoas ligadas ao governo ditatorial e denúncias de injustiças e 

empoderamento ilícito de pessoas ligadas ao regime ou defensores dele. 
 

Utilizando o papel-jornal ou papel de imprensa, como também é chamado, fazia 

uso de duas cores específicas: uma para dar destaque a uma frase ou uma palavra 

importante; e o preto, que é a cor tradicional de uso. A impressão tinha uma boa 

qualidade, apesar deste jornal não receber subsídios de nenhuma empresa pública ou 

privada, não conter anúncios publicitários naquele tempo e ser impresso sob risco de 

ataques a qualquer momento. A edição do Resistência de 1979 (Imagem 
 

1) desgastada pelo tempo, mostra a capa de um dos primeiros exemplares do jornal, 

apresentando boa qualidade de impressão, dando destaque para a fotografia de 

Murilo Santo, tirada do interior de uma casa destruída pelo incêndio criminoso dos 

grileiros em Boa Esperança da Boiada, Santa Luzia, Maranhão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagem 1: Capa da Edição de Nº 4, de dezembro de 1979. 

Fonte: Acervo Fundação Casa da Cultura de Marabá 
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Observamos que as maiores letras dão destaque ao nome do jornal, que 

chamam a atenção por se diferenciarem das demais. Logo abaixo está o lema do jornal 

“Resistir é o primeiro passo”, que pode ser compreendido de duas formas: uma 
 

é que literalmente há que se resistir diante das ondas de opressões causadas pelo 

governo, e a outra é que o primeiro passo para resistir é comprando um exemplar e ficar 

a par dos acontecimentos que a repressão tenta esconder, através de outras 

publicações. Chama também atenção, a cor vermelha que está associado ao contexto 

que fomenta aos conflitos e seus desdobramentos. Geralmente é uma cor que está 

sempre presente quando o assunto está relacionado aos movimentos sociais. O 

destaque dessa cor sinaliza as intenções das publicações e de seu público leitor. 
 

As notícias eram dispostas geralmente em quatro colunas, que asseguravam 

a organização dos textos, com títulos, subtítulos e fotos, que normalmente eram 

tiradas pelos próprios membros do jornal que faziam a reportagem O preço do 

exemplar custava Cr$10,00 (dez cruzeiros). Não havia uma quantidade exata de 

exemplares produzidos, mas ele não circulava apenas na capital paraense, como já 

mencionado. Contudo, era difícil chegar aos interiores do estado por conta da 

vigilância dos militares, o que diminuía o público leitor deste impresso, quando ele 

não era confiscado pela censura. Mas o certo é que o jornal precisaria manter-se de 

alguma forma, se não houvesse comprador ou algum investimento poderia deixar de 

circular. Por isso, uma nota na página 06 da edição de nº 4 mostra um pedido de 

colaboração para a reestruturação do mesmo, tendo como título o lema do jornal, 

com os seguintes dizeres: 

 
 

Estamos desenvolvendo uma intensa campanha de fundos para a 
reestruturação do jornal “Resistência”. Precisamos levantar 300 mil 
cruzeiros para a formação de um capital de giro. Só dessa forma 
“Resistência” ficará mais firme e mais forte na defesa das classes 
oprimidas, na luta democrática que hoje se trava em nosso país.  
Envie sua colaboração para a conta 890.880-2 do Banco Sul Brasileiro. 
Agência Jumbo. Belém. Pará. ou para a sede da Sociedade Paraense de 
Defesa dos Direitos Humanos, à avenida Pedro Miranda, 1556. 
(RESISTÊNCIA, 1979, p. 6) 

 

 

Outras notas de colaboração saíram em outras edições, primeiro para manter a 

circulação ativa, depois para comprar um espaço para o funcionamento da gráfica do 

próprio jornal, pois o maquinário foi adquirido por meio de colaboradores alemães da 

SDDH. A partir de 1980, o valor do exemplar também sofreu aumento de Cr$ 30 (trinta 

cruzeiros) dentro do estado, e em outros locais Cr$ 35 (trinta e cinco cruzeiros). 
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De acordo com os pedidos de assinaturas, o jornal era estendido para entidades, 

individual, com valores diferenciados e que também se estendia para a América 

Latina e outros países (RESISTÊNCIA, agosto 1991, p.10). Acreditamos que por ser 

um jornal que circulava contra os interesses da ditadura, já que nasceu para se opor 

a ela e colocar-se do lado dos excluídos (camponeses, trabalhadores urbanos e 

rurais, por exemplo), o Resistência pode não ter tido um grande número de leitores, 

por isso o número de tiragens serem incertas. 
 

Já sobre a redação do jornal, esta funcionava no prédio da SDDH, na 

Avenida Pedro Miranda, em Belém. A impressão era feita na gráfica Mitograph 

Editora Ltda, na Avenida 16 de Novembro, endereços distintos. Os integrantes que 

mais se destacaram, sendo conhecidos hoje nacionalmente, foram o jornalista Luís 

Maklouf, primeiro editor do Resistência, e o presidente deste, Paulo Fontelles. 

 
 

2.2. Trajetórias dos Editores 
 

 

Luís Maklouf Carvalho é jornalista, bacharel em direito e escritor. Nascido 

em Belém, em 1953, foi revisor do jornal O Liberal, editor do Resistência. Mudou-se 

em 1983 para São Paulo, onde trabalhou como repórter de grandes jornais, como 

Jornal do Brasil, O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo e das Revistas Piauí 

e Época. Tem dois Prêmios Jabuti de livro-reportagem: por Mulheres que foram à 

luta armada e Já vi esse filme4. É autor, também, de Cobras criadas; O coronel 

rompe o silêncio, sobre a guerrilha do Araguaia; João Santana: um marqueteiro no 

poder” e 1988: Segredos da Constituinte - Os vinte meses que agitaram e mudaram 

o Brasil (RECORD EDITORA, 2017). 
 

Paulo Fontelles começou sua carreira militante das causas sociais em 1968, 

quando ainda era estudante, lutando por direitos iguais e manifestando-se contra o 

governo, em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. No ano de 1970, com 

apenas 22 anos, Fontelles foi a Brasília organizar o movimento estudantil nacional, 

por conta de sua forte atuação à frente do Movimento Estudantil da capital paraense. 

Diante dessa ação, foi preso com sua namorada e em 1971 foi torturado5. Sobre 

esses momentos, as páginas do jornal descrevem que quando Paulo Fontelles foi 
 

 

4 Livro que discorre sobre polêmicas do ex-presidente Lula e do PT, entre os anos de 1984 e 2005.  

5 Por comandar a ação estudantil, Fontelles foi preso, juntamente com a esposa grávida, e torturado. 
Hecilda era namorada de Paulo Fontelles e também integrante do Movimento Estudantil em Belém
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transferido para o Rio de Janeiro, conheceu o Centro Científico de Torturas, que 

visava, segundo ele, 

 

 

Desintegrar as faculdades mentais do torturado – é o chamado tratamento 
psicológico. Tudo é feito de forma a desestruturar a personalidade do preso, 
submetendo-o a um processo de verdadeiro enlouquecimento. [...] Logo à 
chegada, eu e Hecilda fomos separados... Conhecendo a fúria da tortura em 
Brasília eu me interrogava: o que eles ainda poderiam me fazer, que já não 
tivessem feito? Pensamentos monstruosos me afligiam, eu que já havia lido 
o que os nazistas fizeram com mulheres judias grávidas durante a II grande 
guerra. (RESISTÊNCIA, 1979, p.6). 

 
 

Enquanto esteve preso, presenciou os métodos de tortura utilizados nos 

Centros de Tortura do Rio de Janeiro e de Brasília pelo DOI-CODI, órgão de 

repressão ligado ao governo, instalado nas principais capitais brasileiras, por onde 

passaram vários opositores do governo que foram presos, torturados ou mortos. 

Presenciou também torturas contra presos políticos, militantes, simpatizantes das 

causas democráticas e até meros suspeitos, que passavam pelo crivo da ditadura. 

Tudo isso foi publicado, tempos depois, nas páginas do Resistência. Fontelles 

destaca ainda que a tortura era dividida em quatro fases: 

 
 

A primeira, dos longos interrogatórios, com luzes de refletores, ameaças, 
pressões emocionais, interrompidas sempre por propostas de melhor 
tratamento, caso o preso resolvesse colaborar. A segunda, da violência 
indiscriminada, puramente física, com afogamento, “pau-de-arara”, choques 
elétricos, espancamento e etc. A terceira, a câmara do Vietnã ou “paraíso”, 
que atualmente os presos têm chamado de “geladeira”. E finalmente a 
quarta, que eu não conheci, que seria um certo “passeio de avião em terra”, 
que geralmente provocaria morte do torturado (RESISTÊNCIA, 1979, p.6). 

 

 

Este estudante diz que pulou as duas primeiras fases, sendo iniciado já na 

terceira. Enquanto esteve na câmara do Vietnã
6
, foi submetido a sons e silêncios 

intensos que se intercalavam, fazendo com que a pessoa perdesse a noção do tempo e 

tivesse constantes delírios, somados à fome, à sede, ao fato de não poder dormir por 

conta dos sons altíssimos, e sem poder fazer as necessidades fisiológicas, para que não 

fosse obrigado a engoli-las. Após três dias, debatia-se e gritava desesperadamente. 

Levaram-no então para o interrogatório, no qual aceitou todas as denúncias que fizeram 

em seu nome, assinando um documento que o incriminava, 
 
 
 

 

6 Um cômodo muito pequeno e escuro, onde cabia apenas uma pessoa, como se fosse uma espécie 
de caixa de ferro dentro de outra de tijolos e cimento. 
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mesmo sem ler, sendo levado, então, para outra cela, ficando lá por quase uma 

semana antes de retornar a Brasília, onde ficou preso novamente, relatando assim: 

 

 

Ali conheci, creio, toda a crueldade que o gênero humano pode produzir. 
Durante dez meses fui testemunha dos mais escabrosos crimes contra 
mulheres, homens, velhos, rapazolas, que o aparelho de repressão tem 
cometido no Brasil. Dentre talvez mais de uma centena de presos políticos 
que conheci nesses meses não houve nenhum, mas nenhum mesmo, que 
não houvesse sido torturado [...] Todos eram torturados: simples suspeitos, 
simpatizantes da causa democrática e, principalmente, militantes das 
organizações clandestinas (RESISTÊNCIA, 1979, p.6). 

 

 

Após ser julgado, foi condenado a um ano e oito meses de prisão, e Hecilda
7
 a 

um ano, por participação política no Movimento Estudantil em Belém, entre 1968 e 1969; 

por vínculo com “Ação Popular Marxista Leninista do Brasil; panfletagem dentro da UNB 

contra o Governo; pichação em Brasília contra a pena de morte; por tentativa de 

reorganizar a União Nacional dos Estudantes- UNE-, na Universidade de Brasília. 

Informações registradas na edição de nº 3 do Resistência, segundo a matéria, eles não 

conseguiram provar que Hecilda e Fonteles eram terroristas, porque era o que queriam 

para condená-lo à morte ou a outros tipos de torturas. 
 

Em 1975, Fontelles e Hecilda voltam ao Pará, onde cumpririam o resto da 

pena na cadeia pública de São José, em Belém. Por ter sido preso, ficou impedido 

de continuar o curso de direito, por conta de um decreto expedido por Jarbas 

Passarinho, quando era governador do Pará. Foi da cadeia que soube do confronto 

armado da “Guerrilha do Araguaia, da existência de guerrilheiros comunistas que 

resistiam de armas nas mãos as Forças Armadas. Contente por essa gloriosa 

jornada de luta acontecer na sua terra, imediatamente espalhou a notícia para o 

resto do presídio” (RESISTÊNCIA, 1987, p. 8). Depois de solto e de uma penosa luta 

judicial, conseguiu o direito de voltar à Universidade Federal do Pará, onde se 

formou em 1977”8, no curso de Direito. Vale mencionar que, ante de ser preso: 

 

 

Já militava no Partido Comunista do Brasil. Tomava corpo a resistência ao 
Regime Militar, e logo se engajou na luta pela anistia, pela revogação dos 
atos e leis de exceção, por uma Assembleia Nacional Constituinte Livre e 
Soberana [...] participou também do Movimento de Defesa da Amazônia. 
(RESISTÊNCIA, 1987, p. 8)  

 

 
7 Hecilda também sofreu repressão, contudo, não foi explicitada quais e como nas páginas do jornal 
Resistência, apenas que ela correu risco de aborto.  

8 Informações retiradas da página do Jornal Resistência online, sob o título de “Resistência à 
Ditadura: o embrião da luta por Direitos Humanos no Brasil, publicada em 02 de abril de 2012. 
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Em 1977 participou da fundação da SDDH, “que foi o principal ponto de 

convergência de todos os movimentos da sociedade civil que se opunham ao regime 

militar”, onde foi eleito como primeiro presidente. Nesse mesmo ano, juntamente 

com outros companheiros militantes de defesa dos Direitos Humanos lançam, então, 

o jornal Resistência. Em 1979 é convidado a prestar seus trabalhos advocatícios em 

defesa dos camponeses na luta por Reforma Agrária, colocando-se à disposição da 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), o que nenhum advogado queria, já que a 

ditadura ficava ao lado dos grileiros, que eram os grandes latifundiários: 

 
 

Contratado advogado pela CPT- Comissão Pastoral da Terra, desenvolve 
intenso trabalho em defesa dos posseiros do sul do Pará. Integrou-se 
inteiramente na luta pela terra, atacando os grileiros na justiça, defendendo 
os posseiros, conseguindo obstruir ordens de “despejos” contra milhares de 
famílias. Percorreu os sertões mais distantes, a pé, a cavalo ou de canoa, 
denunciando vigorosamente as violências perpetradas contra os 
agricultores. (RESISTÊNCIA, 1985, p. 8) 

 

 

Fontelles Filho9 destaca que, “enfrentando o poder dos coronéis das 

oligarquias rurais, Paulo Fontelles logo ficou reconhecido pelos homens e mulheres 

simples do campo e por eles era carinhosamente chamado de “advogado-do-mato”’. 

Atuava de maneira destemida juntamente com os padres e bispos da Comissão 

Pastoral da Terra (CPT), defendendo os pequenos agricultores da região paraense. 

Porém, por conta dessa destemida atuação na defesa das classes dominadas, logo 

despertou muitos adversários: 

 
 

 

É nesse momento que seu nome começa a figurar nas tenebrosas listas de 
marcados para morrer, muito em função de sua atuação como advogado da 
oposição sindical nas contendas contra o pelego Bertoldo, preposto dos 
militares, na luta para retomar para as mãos dos lavradores o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Conceição do Araguaia. Naquela época tal 
município englobava Rio Maria, Xinguara e Redenção (FONTELLES FILHO, 
2012). 

 
 

Além de atuar a favor dos posseiros e dos trabalhadores sem-terra, foi um dos 

mais atuantes advogados de famílias de mortos e desaparecidos da Guerrilha do 

Araguaia, ocorrida em 1976 no sudeste do Pará, e que tinha à frente da repressão o 
 
 

 
9 Paulo Fontelles Filho era filho de Paulo Fontelles e membro da Associação dos Torturados da 
Guerrilha do Araguaia e colaborador do Vermelho (página virtual dirigida pela Associação Vermelho, 
sem fins lucrativos). 
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coronel Sebastião Curió, que atuou posteriormente também na Serra Pelada, depois 

de comandar a morte de centenas de guerrilheiros. Fontelles publicou todas as suas 

descobertas sobre a repressão e tortura no jornal Resistência. Cabe destacar que 

esses registros levaram à proibição do nº 5 desse jornal em 1978 pela Polícia 

Federal, que aprisionou 4.500 exemplares, apesar de que 500 cópias ainda 

chegaram a circular em xerox (RESISTÊNCIA, 1987, p.7). Por conta de seu trabalho 

em prol dos oprimidos é eleito Deputado Estadual10 em 1982, continuando a receber 

ameaças cada vez mais explícitas. E, 

 

por diversas vezes denuncia na 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. Fontelles 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 
(FONTELLES FILHO, 2012). 

 

 

Paulo Fontelles era político, advogado, e também escrevia suas próprias 

publicações nas páginas do Resistência, que por sinal acompanhava todos os escritos 

deste militante, inclusive foi um dos grandes registros de suas descobertas e de suas 

denúncias contra os excessos causados pela ditadura militar e pelos latifundiários, 

principalmente no sudeste do Pará, onde também trabalhava. “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
11

- UDR e de latifundiários. Isto porque: 

 

Paulo Fontelles se destacou na defesa da Reforma Agrária, transformando-
se em símbolo da luta pela terra no Pará e no Brasil. A reação não 
suportava assistir à contribuição deste ardoroso combatente do povo, e nos 
dias de votação do projeto de Reforma Agrária na Constituinte, de forma 
covarde, fria e traiçoeira o assassinaram (FONTELLES FILHO, 2012). 

 

 

O que se tem notícia, de acordo com o Resistência, é que, para que os 

latifundiários obtivessem êxito nesta atrocidade, compraram alguns parlamentares, 

inclusive alguns desses eram ligados às causas da reforma agrária, assim como a 
 
 
 

10 Pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro- PMDB. Antes atuava no PCB, quando este era 
ilegal.  
11 União Democrática Ruralista era uma associação composta por grandes empresários, que tinham 
objetivos em comum, como proteger suas terras, o direito de tê-las e manter a ordem diante de 
possíveis invasões. Lutava contra a Reforma Agrária e por isso era responsável por diversos conflitos 
armados que se difundiram pelos campos do Brasil. 
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vítima, e contrataram também os serviços de pistolagem para assassinar Fontelles, 

o que é comum quando a questão é a luta pela terra no estado do Pará. Este tipo de 

serviço também é usado para intimidar e matar os camponeses e trabalhadores do 

Movimento Sem-Terra que lutam contra esses poderosos donos de latifúndio na 

região. 
 

O assassinato de Fontelles ganhou repercussão nacional. “Seu enterro se 

transformou num brado de protesto contra as forças do latifúndio, e contra a UDR e seu 

apaniguados” (RESISTÊNCIA, 1985, p. 8). A edição do Resistência de nº 77 (Imagem 2) 

foi destinada à memória de Paulo e também um pedido de justiça por seu assassinato. 

Mas até hoje seus mandantes continuam impunes, apesar das diversas evidências que 

levam a eles, já que são pessoas influentes. Sobre isso, Fontelles Filho reitera que, 

“como centenas de casos da pistolagem perpetradas pelo latifúndio, seu crime 

permanece impune, o que revela o caráter do judiciário paraense e brasileiro”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagem 2: Capa do Resistência de julho de 1987- Edição especial em homenagem a Paulo Fontelles. 

Fonte: Acervo FCCM 
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CAPÍTULO III: A VOZ DO RESISTÊNCIA: ALGUMAS LEITURAS 
 
 

3.1 Palco de Debates, Suporte de Notícias 
 

 

Essa pesquisa acerca do jornal Resistência possibilitou pensar as inúmeras 

estratégias de editoração e circulação buscando atender o máximo de leitores 

propagando denúncias e arbitrariedades da ditadura militar. Palco de debates e de 

suporte de notícias, esse jornal procurou em sua trajetória de impressão mostrar a 

face da repressão, do terror instalado entre os anos de 1964-198512. Não mediu 

esforços para denunciar os opositores, para criticar os policiais e os mecanismos de 

censura. Não foi à toa que teve suas dependências incendiadas, arquivos 

destruídos, jornais apreendidos. Sua liberdade sempre esteve ameaçada, seus 

editores e jornalistas perseguidos. Mas, mesmo diante do cerceamento nos meios 

de comunicação e da cultura em geral que passou o país, ele circulou por vários 

estados e países, inclusive na França (RESISTÊNCIA, 1980, p.2). Não se intimidou 

em enfrentar por meio de denúncias e fortes imagens o tempo sombrio desse regime 

ditatorial. 
 

Nesse contexto, é interessante perceber que a cada edição do jornal sempre 

vinha uma parte destacada chamando as pessoas para fazerem suas assinaturas, 

“Façam logo sua assinatura”. Isso sinaliza como estratégia editorial, para que cada 

vez mais pessoas possam fazer suas assinaturas e divulgar o jornal. Lembrar que 

estamos falando de um impresso alternativo, que nem sempre podia circular com 

facilidade. 
 

Interessante que o Resistência abria espaço para que as pessoas pudessem 

contribuir com a redação, sugerindo pautas como também realizando denúncias 

sobre o governo e seus aliados para que fossem investigadas pelos colaboradores 

do jornal e depois publicadas. Isso era instigado pelas próprias páginas do jornal, 

como se vê na imagem abaixo (Imagem 3), além de persuadir o leitor a assiná-lo: 
 
 
 
 
 

 

12 Com relação a Ditadura Militar vamos encontrar vários trabalhos que analisam esse período da   

História de nosso país. Temos uma vasta bibliografia que possibilitam entender o que ocorreu nesse 
período d e1964-1985, a saber NAPOLETANO, Marcos. 1964 História do Regime Militar Brasileiro. 
1ª ed., 1ª reimpressão, São Paulo: Contexto, 2014.; REIS, Daniel Airão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, 
Rodrigo Patto Sá (Org.). A ditadura que mudou o Brasil o Brasil: 50 anos do golpe de 1964. 1ª ed., 
Rio de janeiro: Zahar, 2014. 
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Imagem 3: Resistência Edição nº 3, de novembro de 1979. Fonte: Acervo FCCM 
 
 

O Resistência não escapou da cesura, mas seus produtores eram mais 

resistentes, já que alguns já haviam passado por repressões mais severas. Segundo 

informações coletadas no site oficial do jornal13, o medo por parte de seu quadro de 

pessoal era intenso, pois os militares, a qualquer hora, poderiam invadir o prédio do 

jornal e levar presas as pessoas que por ali estavam. Mesmo assim, se atreviam a 

tais publicações. Rosa Marga Rothe, que participou ativamente das mobilizações da 

SDDH e dos movimentos religiosos de resistência, lembra da vigilância constante do 

regime para com este veículo de informação: 

 

 
“Nós fazíamos nossas reuniões escondidos, mas nós sabíamos que estávamos 

sempre sendo observados. Ou eram os agentes infiltrados, ou era um caminhão 

que parava próximo de onde nós estávamos e que ficavam nos olhando pelo 

retrovisor. Existia um risco sempre, mas isso nunca nos impediu de lutar contra 

a repressão” (RESISTÊNCIA BLOG, 2012). 
 
 

A fala de Rosa atesta para o clima de tensão que existiam em torno das 

reuniões. O medo se fazia presente, principalmente por conta dos agentes infiltrados 

que poderiam agir de diversas formas, com o objetivo de entregar aos militares os 

“comunistas”, os “subversivos”, ou seja, aqueles que estivessem conspirando contra 
 
 
 

 
13 Endereço deste: http://jornalresistenciaonline.blogspot.com. 
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o governo segundo suas interpretações. Mesmo com essa repressão, o jornal não 

perdeu o foco das denúncias das violações aos direitos humanos, à liberdade e à vida. 

 

 

3.2. Denunciando os Agentes Secretos da Repressão  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagem 4: Agentes Fotografados em Meio à Multidão. Edição nº 3, de dezembro de 1979- Fonte: FCCM 
 

 

Sob o subtítulo “Repressão dá Mancada: Os Agentes não são mais 

Secretos”, a edição de nº 3, que circulou em novembro de 1979, trouxe ao público 

paraense as caras dos agentes infiltrados da Polícia Federal, do Departamento de 

Ordem Política e Social (DOPS) e do Serviço Nacional de Informação (SNI), que se 

infiltravam nos movimentos populares da capital paraense (Imagem 4). Com fotos e 

texto de Luís Maklouf, a matéria se dizia premiada pela ousadia e coragem de levar 

ao público o que os outros jornais da imprensa tradicional de Belém não faziam14. O 

texto iniciava-se de maneira descontraída e até irônica: 

 

- O que é, o que é: estão sempre presentes nas reuniões das entidades 
democráticas, nunca votam, sentam sempre nas últimas cadeiras, compram 
todos os tipos de publicação, nunca conhecem ninguém e não dão uma 
palavra? 
- São os “canas”, os agentes da Polícia Federal, do DOPS, do Serviço 
Nacional de Informações, sempre presentes em assembleias, passeatas,  

 
14 Vale ressaltar que outros jornais circulavam por Belém, como é o caso de O Liberal, que era 
censurado por ter anunciantes poderosos e a favor do governo. 
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concentrações, infiltrados na multidão. Prestam atenção a quem fala, fazem 
discretas anotações, e as vezes fotografam com máquinas sofisticadas 
(RESISTÊNCIA, nº 3, 1973, p. 2). 

 
 

A função desses agentes infiltrados era denunciar qualquer movimento 

suspeito e investigar as lideranças dos movimentos populares para serem presos, 

posteriormente, pelos órgãos de segurança, entre eles líderes dos Movimentos 

Estudantis. “Dessa forma, os órgãos de informação nomearam de subversivos as 

pessoas e os diversos setores da sociedade que foram vistos como um perigo à 

ditadura, tendo em vista a lógica coercitiva do Estado” (SOARES, 2015, p. 2). 
 

O título de uma outra matéria era “Olha o Passarinho” (Imagem 5), podendo 

ter duplo sentido: o primeiro é que os agentes secretos foram descobertos e 

estavam sendo fotografados, devendo olhar para a foto. O segundo é que Jarbas 

Passarinho pertencia às Forças Armadas, e foi o primeiro governador do estado do 

Pará após o golpe militar, por ser tenente-coronel, passando posteriormente por 

vários cargos importantes durante a ditadura e atuando em favor deste regime e 

contra o Movimento Estudantil (quando foi Ministro da Educação), contra o 

Movimento Operário (quando foi Ministro do Trabalho) e outros opositores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagem 5: Olha o (Jarbas) Passarinho. Edição nº 3, 1979, p. 5. Fonte: FCCM 
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Jarbas Passarinho, primeiro governador do Pará após o golpe civil-militar, torna-

se também um agente da repressão. Nesta matéria, pode ter sido citado implicitamente, 

como uma forma de driblar a censura e mencioná-lo discretamente, deixando o jornal 

livre de suas sanções. Passarinho foi indicado a governador do Pará, pelo então 

presidente da República, Castelo Branco, assumindo o cargo em 1964: 

 
 

por via indireta pela Assembléia Legislativa do estado após o impeachment 
do governador Aurélio Correia do Carmo, acusado de corrupção pelas 
novas autoridades. Para a prefeitura da capital do estado, nomeou o major 
Alacid Nunes, de quem era amigo desde o final da década de 1940 e 
padrinho de casamento. Por solicitação sua, Alacid foi indicado pelo general 
Jurandir de Bizarria Mamede, militar que participou decisivamente do 
movimento político-militar de 1964. (D’ ARAÚJO, 2017) 

 

 

Além disso, Jarbas Passarinho foi um dos responsáveis pela criação de 

alguns Atos Institucionais, inclusive o AI-2, que extinguia os partidos políticos e o AI-

5, que cerceava todos os direitos da sociedade. Passou por vários cargos 

importantes, como senador (em 1966) e ministro, inclusive ministro do Trabalho (em 

1967), enfrentando várias greves e reivindicações de trabalhadores insatisfeitos com 

salários e condições de trabalho. 

 

 

3.3. A Ditadura e o Entreguismo de Terras a Políticos Grileiros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 6: Matérias na capa da edição nº 4, de dezembro de 1979. Fonte: Acervo da Fundação Casa da Cultura 
de Marabá 

 
 

Na edição de nº 4, de dezembro de 1979, o Resistência traz em suas páginas 

frases curtas sobre a grilagem de terras no Maranhão. Sob o título “Maranhão: 
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Grileiros Geram Terrorismo e Miséria”, a matéria cita José Sarney como o chefe da 

grilagem, com extremos poderes, já que era senador. Vale salientar que, Sarney, 

antes de ser político, formou-se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão-

UFM e, 

 
 

Começou sua carreira política como líder estudantil, na época militando 
contra o governo de Getúlio Vargas. Foi membro do PSD e da UDN e, 
quando os militares tomaram o poder e extinguiram os partidos políticos, 
ingressou na Arena, partido que sustentou a ditadura. Nesse período, foi 
presidente da Arena, governador do Maranhão e senador (ÉPOCA, 2017). 

 

 

Sarney, de militante contra o governo passou a aliado deste, fazendo parte 

do partido do regime, o Arena15. Era, além de político, um grileiro no poder, que 

tentava, através da “justiça” ganhar as terras cultivadas por posseiros, impondo a 

violência por meio da tortura, prisão e ameaça de morte contra essas pessoas. O 

Resistência, durante sua atuação no regime militar, denunciou as arbitrariedades 

desse grileiro, que utilizava de sua influência para conseguir terras no Maranhão: 

 

 

Depois das eleições de 15 de novembro de 1978, os adeptos do senador 
José Sarney, em Santa Luzia, cantavam a vitória, dizendo: “Da fazenda 
Maguary até Buriticupu, Santa Luzia vai se tornar um cemitério de 
posseiros. A vida de certos posseiros está contada aos dias”. 
(RESISTÊNCIA, nº 3, 1979, p. 2) 

 

 

Segundo o Resistência, uma nota foi emitida pela Procuradoria Geral do 

Estado, alegando que o doutor José Sarney havia comprado as terras da fazenda 

Maguary, localizada em Santa Luzia. Contudo, a área era pequena para sua 

ambição, por isso ele tentava grilar o resto, com o apoio da polícia, da justiça, dos 

departamentos de terra e da imprensa local, que trabalhava em prol da ditadura e de 

seus integrantes: 

 
 

No dia 15 de maio, “O Diário do Povo” publica um artigo sobre uma 
audiência a respeito da Fazenda Maguary. Fala-se dos direitos de Sarney e 
da ação Popular do provisionado Raimundo Bastos, mas não se diz nada 
da questão fundamental: os posseiros que defendem os seus direitos e as 
suas legítimas posses contra o senador grileiro (RESISTÊNCIA, 1979, p. 2).  

 
 
 
 
 

 
15 Aliança Renovadora Nacional: era um partido político do governo militar. Era o porta-voz do regime 
e defendia os interesses dos latifundiários e dos capitais nacionais e estrangeiros 
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O Resistência denuncia ainda que Sarney criara grandes tensões sociais na 

área, ameaçando a vida de mais de 300 famílias e tirando a terra que precisavam 

para sobreviver, tornando-se um perigo para a paz social. Mas mesmo assim, 

sabiam que não haveriam chances de o senador ser condenado, já que era 

Presidente Nacional da Arena, e o governo não iria permitir uma derrota para uma 

de suas peças-chave na política, pois seria mais cômodo punir os acusadores, 

taxando-os de subversivos. E de nada adiantava aliar-se a outros políticos arenistas, 

pois a eles só interessava o voto da população, já que tinham a seu lado outros 

setores importantes. Restava aos posseiros, então, apenas a esperança: 

 
 

Dia chegará em que a luta atual, cotidiana e localizada pelo direito a terra, 
se transformará numa grande mobilização pela Reforma Agrária autêntica. 
Quando isto acontecer, a maior praga dos campos, ou seja, a grilagem, os 
Sarneys, os Meira Lins e Companhias estarão sepultados para sempre 
(RESISTÊNCIA, 1979, p. 2). 

 

 

Mas não era só Sarney de grileiro no Maranhão. José Ribamar Adrelino 

também era um, não era político, mas era apoiado por eles. Foi um dos denunciados 

pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais dois meses antes dessa publicação, por 

incendiar as casas e áreas de plantações de centenas de pessoas que ocupavam a 

área da Fazenda Boa Esperança, fruto de grilagem. O Resistência relata que 

“Adrelino, seus irmãos Joãozinho e Bebé, e mais 10 capangas armados de “38” e 

peixeira, incendiaram 27 casas no povoado Boa Esperança da Boiada, aterrorizando 

os posseiros que lá habitavam há mais de 15 anos” (RESISTÊNCIA, 1979). O jornal 

se posicionou nesta matéria novamente contra os poderosos e políticos: 

 

 

Foi naquela altura do dia 14 de outubro, quando o sol estava mais quente, e 
o vento soprava em rumo da casa daqueles humildes lavradores, que nada 
fazem de mal, se não enriquecer os intermediários e encher a barriga de 
todos os brasileiros. Mas o que toca para nós é só a perseguição dos 
poderosos, apoiados por aqueles que estão no poder (RESISTÊNCIA, 
1979, p. 2). 

 

 

Porém, sobre as denúncias feitas pelo Sindicato dos Trabalhadores às 

autoridades, “deu no mesmo de sempre: nenhuma providência contra o grileiro, que 

continuou fazendo ameaças” (RESISTÊNCIA, 1979). Mesmo havendo a Lei de nº 

4504 do Estatuto da Terra, que assegurava o direito de posse da terra ao posseiro 

que nela permanecesse por um ano e um dia, sem que ninguém pudesse expulsá-lo, 
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esta não era cumprida, e tudo era feito para que esse direito não fosse assegurado 

ao posseiro. 
 

Desde 1969 que a grilagem começou a gerar violência no Maranhão, batendo 

recorde pelo apoio da ditadura militar, quando os próprios políticos reivindicavam terras 

que não lhe pertenciam, tornando-se grileiros. Apoiados pelo governo federal, os 

governos estaduais começaram sua política entreguista de terras, sem a preocupação 

de pensar nos inúmeros lavradores que já habitavam as áreas. Sob títulos falsos e 

criminosos, os grileiros conseguiam as terras e expulsavam as famílias lavradoras do 

local, deixando-as ainda mais à margem da pobreza. “Enquanto isso, os governos 

estaduais vinham efetuando as discriminatórias e dando os títulos definitivos para os 

grandes empresários” (RESISTÊNCIA, 1979). Porém, 

 
 

É muito claro que tudo isso só pode acontecer porque tem muita corrupção 
pelo meio da história, muito dinheiro, muitas ilegalidades. É através desses 
métodos que o governo vem dando título definitivo para os “empresários”, e 
fazendo vista grossa em relação aos grileiros. Porque, na verdade, não há 
nenhuma diferença fundamental entre eles, todos os dois usam a terra para  
“criar grilos”, para especular, para ganhar fortunas sem produzir 
praticamente nada (RESISTÊNCIA, 1979, p. 3). 

 
 

O regime militar foi o grande responsável pelas “partilhas” de terras, desde o 

governo Geisel, quando este então presidente da República assinou a “Exposição de 

Motivos 005”, em junho de 1976, a qual oficializou a existência da grilagem no país, 

permitindo que portadores de títulos de terra falsificados consolidassem esses 

documentos com o simples reconhecimento de sua falsidade. Segundo o Resistência, 

qualquer grileiro poderia ser beneficiado com esse documento (RESISTÊNCIA, 1979). 
 

A grilagem se espalhou por todo o Maranhão, causando terror aos 

posseiros, que eram expulsos de suas terras ou obrigados a pagarem arrendamento 

pela área que cultivavam. Os grileiros ou pertenciam à política ou eram parentes de 

políticos ou tinham cobertura de políticos, o que favorecia a posse ilegal da terra e a 

impunidade diante dos crimes cometidos contra os lavradores. 
 

Em agosto de 1979, o Resistência denunciou outro conflito armado em Barra 

do Corda- MA. Dessa vez entre índios e grileiros, resultando na morte de três 

pessoas e vários índios feridos. O então deputado do estado, Fernando Falcão, da 

ARENA, teria ordenado dias antes no povoado que nenhum comerciante vendesse 

aos índios e nem comprasse seus produtos de artesanato. O mesmo estaria de olho 

nas terras indígenas e queria a todo o custo tirá-los de lá. Por conta disso: 
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Os índios foram metralhados em suas aldeias, por pessoas armadas, de 
dentro de uma camioneta C-10. Como os posseiros não têm nem 
metralhadoras nem C-10, é de se supor que haja grileiros interessados no 
conflito [...] Cerca de 800 lavradores, 3.500 pessoas, estão ameaçados de 
despejo por grileiros (RESISTÊNCIA, 1979, p. 4) 

 

 

Em outro local do Maranhão, um coronel do Exército, Germano de Andrade 

Fontes, ameaçou 300 posseiros de recorrer ao Exército e à Polícia, caso insistissem 

em continuar plantando na terra que ele dizia ser de sua propriedade, mesmo os 

posseiros estando nela há dezenas de anos, plantando para sobreviverem. O 

coronel não achava justo outras pessoas sobreviverem e habitarem ‘suas terras’. 
 

Resistência estava atendo aos conflitos agrários no Maranhão, quando este 

clima de calamidade e miséria se alastrou por esse estado. Os posseiros estavam 

sozinhos, sem casas, sem terras, sem justiça. Mesmo com o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, pois até os membros deste eram constantemente 

ameaçados, intimidados e assassinados. A polícia só atendia a interesses 

particulares e de quem tinha dinheiro: 

 
 

No último dia 23 de julho, 15 posseiros foram presos pela polícia que os fez 
desfilar pelas ruas da cidade. Levados de volta ao povoado onde residem, 
esses posseiros assistiram a polícia saquear suas casas e levar tudo que 
lhes pertencia. No dia seguinte, a polícia voltou com o suposto proprietário 
das terras onde residem os posseiros e derrubou todas as casas, voltando 
no outro dia para incendiar o que havia sobrado (RESISTÊNCIA, 1979, p. 5) 

 

 

Segundo o Resistência, os militares do 50º Bis (Batalhão de Infantaria de 

Selva) também apoiavam os grileiros, que constantemente acompanhavam esses 

“proprietários” de terras durante as intimidações aos posseiros e sindicalistas. Os 

juízes concediam mandado liminar autorizando ordem imediata de despejo dos 

posseiros, os quais eram cumpridos por policiais “que cometeram violências e 

arbitrariedades, humilhando os lavradores despejados”. Os prefeitos mandavam 

desapropriar terras habitadas por posseiros, passando-as para pessoas ricas de fora 

do estado. O delegado proibia reuniões no Sindicato dos Trabalhadores Rurais e 

qualquer tipo de manifestação (RESISTÊNCIA, 1979). 
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3.4. Conflitos e Lutas pela Terra no Pará 
 
 

No Pará, a grilagem também era intensa e os conflitos não eram diferentes. 

É o que mostra a edição de nº 5 do jornal, publicada em 7 de março de 1980, 

editada por Luís Maklouf. Poucos dias antes desta matéria ser veiculada, 17 

posseiros foram presos em Marabá, no sudeste do Pará. Neste mesmo dia, o 

presidente da República assinava a criação de uma nova arma da ditadura, o 

GETAT- Grupo Executivo das Terras do Araguaia-Tocantins (Imagem 7), que tinha 

como objetivo criar uma “classe média rural”. 
 

Mas segundo o Resistência, esta criação era uma armadilha, com a intenção 

de “realizar uma operação de impacto, que culminasse com a prisão do padre 

Aristides, um francês com vigorosa atuação cristã a favor dos homens sem-terra da 

região de São Geraldo do Araguaia” (RESISTÊNCIA, 1980, p.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagem 7: GETAT: a nova arma da ditadura. Ed. nº 5, de 7 de março de 1980. Fonte: FCCM 
 

 

Tudo foi planejado pela repressão política para prender o padre e expulsar 

os posseiros dos latifúndios de Evandro Mutran, que também era influente na 

economia e política de Marabá, envolvido em muitos casos polêmicos, entre eles o 

de trabalho escravo. Com a intenção de deter o padre, que representava ameaça 

aos latifundiários de Marabá e região, 

 
 

O comissário Franklin Marques, da Delegacia de Ordem Política e Social da 

Secretaria de Segurança Pública- chegava a Marabá com a incumbência de 

ouvir os depoimentos de 17 posseiros arrolados no inquérito que investigava 
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a morte de um pistoleiro, em terras de uma fazenda do latifundiário Evandro 
Mutran (RESISTÊNCIA, 1980, p. 2). 

 

 

No entanto, o jornal declara que isto era ilegal, pois o inquérito ocorria em 

Belém, e os posseiros deveriam ser ouvidos na capital. Mas chegando à área da 

fazenda, “o comissário simplesmente prendeu os posseiros e os trouxe para a 

delegacia de polícia de Nova Marabá. No dia seguinte, Marabá recebia os visitantes: 

coronel Ulisses, do SNI de Belém, o major Curió16 e o próprio Secretário de 

Segurança Pública, Paulo Sette Câmara”. 
 

Todos esses queriam, na verdade, que os posseiros acusassem o padre 

Aristides de líder do Movimento Sem-Terra (MST) para prenderem-no e assim os 

grileiros terem menos um adversário, já que matá-lo seria fácil, mas daria grande 

repercussão. Contudo, o advogado da Comissão Pastoral da Terra- CPT, Carlos 

Augusto Sampaio, interviu e livrou o padre e os posseiros de uma condenação mais 

injusta (RESISTÊNCIA, 1980). 
 

O GETAT surgiu, então, como uma forma de acabar com as organizações 

dos movimentos de trabalhadores rurais, o que a ditadura conseguiria de duas 

formas, segundo o Resistência: distribuindo, realmente, alguns pedacinhos de terras 

para silenciar com os conflitos sociais no campo ou fazendo de tudo para afastar as 

lideranças mais significativas no trabalho de conscientização do povo, como a prisão 

do Padre Aristides. 
 

Lembrando que Paulo Fontelles já era um dos advogados atuantes nas 

causas desses trabalhadores rurais, e já estava marcado para morrer. O Resistência 

delata que o Comando Geral da Polícia Militar tentou impedir por portaria que este 

advogado entrasse em qualquer de suas dependências. Isso mostrava que: 

 
 

A ditadura estava assustada ante o nível a que tem chegado os conflitos e, 
muito mais ainda, pelas ocorrências de grandes manifestações populares 
contra a grilagem, a violência e o latifúndio [..] Por outro lado, têm sido 
constantes as pressões dos grileiros e latifundiários sobre o Governo, todas 
procurando alarmar os mitos de “subversão e agitação” [...] Para o regime 
então, é questão de sobrevivência política uma ação que venha esmagar a 
luta dos lavradores (RESISTÊNCIA, 1980, p. 16)  

 
 
 
 
 
 

 
16 Que havia comandado o massacre que ocorreu durante a Guerrilha do Araguaia anos antes, e agora 
atuava contra a Reforma Agrária.
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A questão da violência no campo era assunto corriqueiro nas páginas do 

Resistência. Na edição de nº 11, de abril de 1980, mais violência por todo o sul do 

Pará. A Comissão Pastoral da Terra (CPT) era a incumbida de denunciar os crimes 

cometidos por grileiros, mas nem mesmo os padres ficavam livres das ameaças, e 

as mortes de posseiros só serviam ainda mais como tentativa de intimidá-los: 

 
 

O posseiro Lourival foi assassinado no km cinco da PA/150 (Belém-
Marabá), por jagunços a mando do grileiro Ozanier. A esposa de Lourival e 
um grupo de posseiros foi ao batalhão do Exército, em Marabá, exigir 
providências, nada conseguindo. Em outra área da PA/150, o padre Paulo 
Joanil, da prelazia de Marabá, foi cercado e ameaçado por um grupo de 
grileiros “capixabas” e seus respectivos pistoleiros. Tentaram intimidá-lo 
para que retirasse os posseiros da área. (RESISTÊNCIA 1980, p. 15). 

 

 

Em Goianésia do Pará (km 163 da PA/150), o clima era de forte tensão, pois 

a cidade havia sido fechada pelas cercas do grileiro Onésio Guerra e do proprietário 

José Soares, de Marabá. O representante da comunidade, Arlindo Silva, que deveria 

lutar em prol dos oprimidos, era um dos mais corruptos. Segundo o Resistência 

(1980, p.15), este representante da comunidade pobre estava vendendo os 

pequenos lotes urbanos que deveriam ser doados aos posseiros, o que contribuiu 

para agravar ainda mais os conflitos na área. Enquanto isso, os grileiros faziam o 

que queriam segundo a manchete do jornal (Imagem 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagem 8: A impunidade dos grileiros do sul do Pará diante dos assassinatos. Fonte: FCCM 
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Em São Félix do Xingu, o entreguismo de terras foi longe. O governo vendeu 
 

à Construtora Andrade Gutierrez, uma área verde de 400 mil hectares a um valor de 

55 cruzeiros cada hectare. Isto é, quase o valor de um exemplar do Resistência. O 

objetivo da compra, de acordo com este jornal, era a especulação imobiliária nesta 

cidade, após a abertura da estrada PA/279, que ligaria este município a Conceição 

do Araguaia. São Félix, que ainda não contava nem com 5 mil habitantes, 

concentrava uma das terras mais férteis do estado, a terra roxa, os habitantes viviam 

da garimpagem e de atividades extrativistas. 
 

O problema maior é que na área vendida à empresa também já haviam 

posseiros, lavradores e comunidades indígenas, que moravam há anos ali, mas que 

viriam suas terras sendo invadidas pelo capitalismo que o regime militar objetivava, 

como atesta o jornal, na maior jogada imobiliária do país (Imagem 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagem 9: Denúncia de crime de grilagem em são Félix do Xingu, Resistência, 1980. Fonte: FCCM 

 

O Resistência se coloca incerto quanto à situação dos moradores após o 

início do projeto de colonização das grandes empresas e dos grileiros, perguntando-

se qual seria o futuro dos habitantes da região e dos quase três mil índios que 

habitavam a Reserva Indígena dos Kayapós, já que a FUNAI não se mostrava 
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disposta a protegê-los, já que seus funcionários maiores também ganhavam com a 

grilagem. 
 

A posição do Resistência em relação a essas matérias é evidente, 

colocando-se a favor dos posseiros, um dos grupos alvo da repressão, já que o 

governo era conivente com o terrorismo imposto pelos grileiros, dando como 

resposta aos posseiros a omissão e o silêncio. Mantendo sua atuação como mídia 

alternativa na região, o jornal em suas publicações procurava denunciar as terras 

griladas, as atividades do trabalho escravo, ações de garimpeiros e madeireiros que 

estavam a serviço das grandes empresas. 
 

Esse jornal paraense alegava que somente com a união desses lavradores 

com outras classes oprimidas da população brasileira é que as coisas poderiam 

mudar, através da luta pela Reforma Agrária imediata e também “pelo fim das leis de 

exceção, pelo fim do aparato repressivo, e apuração da responsabilidade dos 

torturadores, pelas mais amplas liberdades políticas, e por uma constituinte livre, 

democrática e soberana” (RESISTÊNCIA, 1980, p. 3). 
 

Mas, sabemos que esse discurso da união de todos, da luta dos 

camponeses e da Reforma Agrária é assunto presente nos debates do Congresso 

Nacional. As políticas que tratam dessas questões agrárias, muitas vezes, estão a 

favor dos grandes latifundiários, das empresas de milho, soja e criação de gado, 

empurrando cada vez mais o posseiro para fora da terra. Pensar em união para 

conquistar esse espaço é uma ideia utópica, levando-se em conta o contexto das 

práticas de interesses e negociações. 

 

 

3.5. Estudantes: Principais Alvos da Repressão na Cidade 
 
 

Os Movimentos Estudantis (ME) tiveram grande participação na luta contra a 

ditadura militar que se difundiu pelo Brasil. Iniciado dentro das universidades, 

ganhou as ruas através de grandes manifestações, demonstrando resistência diante 

do regime ditatorial que havia iniciado e, durante ele, lutando ativamente pelo retorno 

da democracia. Os posseiros se opuseram no campo e os estudantes na cidade. 

Junto deles, grande parte da sociedade que se via insatisfeita com os rumos que o 

país tomava, querendo o fim da ditadura: 
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Assim, sobretudo a partir de 1974, o Movimento Estudantil empenhou-se na 
luta pela reconstrução das suas entidades (centros e diretórios acadêmicos, 
principalmente a UNE) e em prol do retorno à democracia. Nesse cenário, 
os estudantes contribuíram para radicalizar a luta pelas liberdades 
democráticas, incentivando a ação do movimento político para as ruas e 
enfrentando as ações repressivas da polícia, através de práticas de 
resistência como comícios, passeatas e manifestações relâmpagos 
(SOARES, 2015, p. 6). 

 

 

O Movimento Estudantil ganhou tanta popularidade que ficou na mira do 

governo e de seus agentes. Os estudantes esquerdistas, mesmo com a repressão mais 

violenta do regime, não deixaram de se manifestar. No Pará, o mais significativo 

Movimento Estudantil ficou por conta dos estudantes da capital, mais exatamente da 

Universidade Federal do Pará (UFPA). Seus líderes circulavam por todo o Brasil na 

tentativa de organizar o movimento e ficar mais perto da sede do governo e estar a par 

de seus planos. Um desses foi Paulo Fontelles, já mencionado anteriormente. 
 

Todavia, esses líderes eram caçados, presos, torturados e mortos, acusados 

de serem os grandes incitadores da ‘subversão’ desta classe e de incitar outros 

setores da sociedade a se opuserem ao regime. Os agentes da repressão passaram 

a agir infiltrados dentro das próprias universidades, a fim de identificar os mais 

atuantes estudantes nas manifestações. 
 

Sob a interrogação “A Ditadura é Acidental?”, a edição de nº 11 do jornal 

Resistência, publicada em abril de 1980, traz a reportagem completa sobre a morte 

do estudante de Engenharia Elétrica da UFPA, César Leite, de 19 anos, ocorrida em 

Belém, seguida de várias manifestações de repúdios da classe universitária contra a 

repressão na Universidade, como podemos observar na imagem a seguir (Imagem 

10): 
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Imagem10: Manifestação em Belém contra a morte de César. Ed. nº 11. Fonte: FCCM 
 
 

César foi morto acidentalmente17 por outro universitário, que até hoje não se 

sabe se era de fato estudante ou se estava lá somente disfarçado, já que era agente 

da Polícia Federal. O disparo que matou César ocorreu durante uma aula de 

“Estudos dos Problemas Brasileiros”. O acusado fugiu em seguida sob a proteção do 

delegado da cidade e do chefe dos seguranças do reitor da universidade, Aracy 

Barreto. O enterro foi realizado na mesma tarde, por conta da pressão imposta pela 

Polícia Federal e pelo reitor, que era favorável ao regime e fazia de tudo para 

desmoralizar os estudantes: 

 

 

Para a noite do mesmo dia o DCE havia marcado uma reunião no campus. 
Mais uma vez o reitor, Aracy Barreto, que numa tentativa de desmobilizar os 
estudantes suspendeu as aulas noturnas e as aulas do dia seguinte (depois 
ele suspendeu as aulas por toda a semana, mandou a segurança do 
campus proibir a entrada (RESISTÊNCIA, n.11, 1980, p. 10). 

 

 

A reunião, então, ocorreu nas ruas, sob a vigilância da Polícia Militar e de 

agentes infiltrados da Polícia Federal. Mas a nota de repúdio foi criada, alertando sobre 

a presença de agentes da repressão dentro da universidade, visando satisfazer 
 
 

 
17 Após a arma do agente disparar dentro de sua bolsa, atingindo César de baixo para cima, acertando-lhe 
o fígado, o pulmão e o coração.
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a interesses de um determinado grupo, que lá era representado pelo próprio reitor; e 

denunciar estudantes que se comportavam como líderes. Pediam também o 

afastamento imediato dos membros da direção. A União Nacional dos Estudantes 

(UNE) logo se mobilizou: 

 
 

No mesmo dia da morte de César, contatada por telefone na Bahia, a 

presidência nacional dos estudantes foi acionada, passando a denunciar o fato 

a todo o país. Em Salvador, numa audiência com o ministro da educação, 

Eduardo Portella, os estudantes exigiram providências imediatas para apurar a 

morte de César e a presença de agentes de repressão dentro da UFPA e das 

demais universidades brasileiras (RESISTÊNCIA, n.11, 1980, p. 11). 
 
 

Notamos que o Movimento Estudantil era forte e interligado com os de 

outros estados. Tanto que, no dia da morte de César, o presidente da UNE veio 

imediatamente a Belém, com o intuito de mobilizar os estudantes da capital para 

cobrarem justiça pelo ocorrido e pedindo o fim da repressão dentro das 

universidades. Um ato ecumênico foi realizado no ginásio do campus, onde os 

estudantes manifestaram suas reivindicações, observem a imagem do Resistência, 

edição de número 11 (Imagem 11). Podemos visualizar na imagem palavras de 

ordem “Por uma nova universidade” e “Exigimos o fim da repressão nas 

universidades”, elas expressam o descontentamento dos estudantes, frente às 

ações que estavam ocorrendo de perseguições na universidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagem 11: O presidente da UNE em Ato Ecumênico na UFPA. Ed. nº 11. Fonte: FCCM 
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Outro fato mencionado nesta publicação que também envolve estudante 

paraense é a chegada de Flávio Sales neste mesmo mês. Este era estudante de 

Direito da UFPA quando foi exilado em 1974 para Portugal, mas só conseguindo 

retornar nesta data, após resolver empecilhos dos processos de suas confissões, 

“que lhe foram arrancadas à força, por coações e pressões violentas”. Para recebê-

lo estiveram no aeroporto diversas pessoas e membros de entidades, como: 

 
 

Comissão dos Bairros, Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos 
Humanos, UNE, DCE, Comitê Paraense pela Anistia, todos ali para apoiar o 
primeiro exilado político a retornar diretamente a sua cidade. Como diversos 
estudantes em todo o Brasil, Flávio também participou em Belém, de 
movimentos urbanos armados e combatendo o regime militar implantado 
após o golpe de 64 (RESISTÊNCIA, n.11, 1980, p. 13). 

 

 

Charges foram incorporadas ao jornal nesta edição com caráter crítico para 

atacar ainda mais o governo e demonstrar a instabilidade dos estudantes dentro das 

universidades, tendo que conviver com o medo por estarem sob constante vigilância 

dos agentes infiltrados durante as aulas (Imagem 12). Em um lugar que deveria ser 

de discussão e livre expressão, onde os estudantes poderiam se manifestar e 

defender suas posições, agora deveriam estar mais atentos, pois não sabiam quem 

de fato poderia ser um informante do governo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagem 12: Charge sobre a repressão universitária. Ed. nº 11, 1980, p. 20. Fonte: FCCM 
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Podemos observar que a charge muito bem desenhada sinaliza esse 

momento de medo, de tensão diante de pessoas que poderiam se infiltrar ou mesmo 

simpatizantes dos militares, que conviviam entre eles e que não mediam esforços 

para fazer uma ligação à polícia e denunciar qualquer ação tida como suspeita. 
 

O que procuramos mostrar nesses fragmentos dos jornais Resistência é a 

forma como esse suporte trazia em suas páginas denúncias e situações de extrema 

violência ocorridas durante a ditadura militar. Suas páginas de cores vermelho e 

preto, não se intimidavam em expor gargalos de repressão, de torturas, da luta dos 

camponeses e o mais grave: o atentado aos direitos humanos. Daí a perseguição a 

editores, colaboradores que escreviam essas matérias. Não podemos esquecer que 

o jornal passou a existir durante um período em que os órgãos de repressão 

atuavam sem dor e piedade, utilizando uma expressão popular. Outro dado 

importante é que mesmo com toda essa maquinaria de cerceamento o jornal 

conseguiu sobreviver e hoje podemos analisar em suas páginas a importância de 

suas ações na luta pela liberdade de expressão. 
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CAPÍTULO IV: O USO DO JORNAL RESISTÊNCIA NA SALA DE AULA 
 

 

O jornal Resistência, como foi analisado, revelou-se um verdadeiro 

documento denunciativo das repressões que o regime militar impôs, principalmente 

às classes menos favorecidas da sociedade ou que representavam ameaças à 

solidificação do mesmo, entre elas posseiros e estudantes; além de denunciar os 

agentes secretos dos órgãos de tortura do governo, uma ousadia para o momento. 
 

Por conta de suas publicações denunciativas em um tempo que a livre 

expressão era censurada, este periódico pode ser usado como fonte documental na 

sala de aula, nesse caso aqui nas aulas de História. Suas páginas e conteúdos 

permitem refletir acerca de vários discursos que estão explícitos e implícitos em sua 

narrativa. É um material didático rico, onde o professor pode explorar de diversas 

maneiras. 
 

Contudo, vale ressaltar que os jornais são pouco usados nas salas de aulas 

ainda hoje, mas muitas vezes isso ocorre pela falta de conhecimento que o professor 

dispõe sobre este veículo como um mediador no ensino-aprendizagem. Muitas 

vezes por esse desconhecimento estar atrelado a sua formação docente. Entretanto, 

conforme Anhussi (2009), é necessário ressaltar a importância de textos não 

escolares, como os jornais, já que, em razão da globalização, eles têm elevada 

participação na formação do cidadão, independentemente de sua qualidade. 

Experimentar, utilizar, propor estratégias para explorar o documento se faz 

necessário. Mas para isto, é necessário que as informações jornalísticas integrem os 

currículos escolares, já que: 

 

 

dentro de um contexto pedagógico do conteúdo, é visto que, em alguns 
casos, o texto jornalístico é muito mais bem-sucedido do que aquele do livro 
didático. Esse instrumento pedagógico pode contribuir para a formação de 
cidadãos mais informados, críticos e participantes atendendo às 
necessidades da sociedade atual (ANHUSSI, 2009, p. 24). 

 

 

Dessa forma, os jornais se transformam em um método de interpretação mais 

próxima da realidade social dos estudantes, principalmente o Resistência, que esteve 

não somente divulgando informações como também era protagonista naquela história, já 

que seus membros eram diretamente envolvidos com as causas sociais. Exemplo disso 

é a criação da Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH), que o criou. 
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O jornal analisado pode ser trabalhado nas aulas de História com a seguinte 

abordagem, por exemplo; O jornal Resistência como protagonista das lutas sociais 

contra a repressão da ditadura militar no Pará. Sabemos que ele veiculava notícias 

de todo o Brasil, mas em um contexto social, o nosso estado era o grande foco de 

suas reportagens. E a proposta nesse caso, é trabalhar este assunto de maneira 

mais regional focando os temas que direcionam para o estado do Pará. As capas do 

Resistência atestam essa inclinação quando expõem às questões agrárias, o 

movimento de trabalhadores no campo, a grilagem de terras e a ausência do estado 

diante das injustiças cometidas. Essas leituras procuram mostrar que a ditadura que 

ocorre no país não ficou restrita aos acontecimentos no Rio de Janeiro e São Paulo, 

como retratam muitos livros didáticos. Reafirmando isso, Samuel explica que: 

 
 

A História Local requer um tipo de conhecimento diferente daquele 
focalizado no alto nível de desenvolvimento nacional e dá ao pesquisador 
uma ideia mais imediata do passado. Ela é encontrada dobrando a esquina 
e descendo a rua. Ele pode ouvir os seus ecos no mercado, ler o seu grafite 
nas paredes, seguir suas pegadas nos campos. (SAMUEL, 1990, p. 220) 

 

 

Por isso, focar no que esses livros escolares trazem sobre a ditadura é 

repassar informações fragmentadas sobre esse assunto aos nossos estudantes, já 

que a ditadura se deu em todo o Brasil e não apenas em uma parte dele. Contudo, o 

que vemos nas escolas é a História do Brasil, de modo geral, e não a História 

Regional. Talvez por isso o aluno não se interesse, pois se trata de um contexto 

longe do seu, que nada tem a ver com sua realidade e suas reflexões. Com isso, 

não estamos negando a importância dos conteúdos que são ministrados nas 

escolas, mas chamando a atenção para questões regionais, e o jornal nesse sentido 

facilita essas interpretações. 
 

Dessa forma, para que a nossa região não fique à parte nessa história, uma 

vez que teve um papel importante na luta por democracia nesse contexto histórico, é 

importante ao professor incorporar em suas atividades o planejamento do trabalho 

com outras fontes de pesquisas que possibilitem também trazer para a realidade dos 

estudantes problematizações que não são muitas vezes discutidas no livro didático. 
 

É interessante observar que muitos estudantes desconhecem, por exemplo o que 

foi o confronto armado da Guerrilha do Araguaia e o projeto de desenvolvimento da 

Amazônia com a venda de terras pelo governo brasileiro, principalmente na região 

sudeste do Pará, por não serem mencionados nos livros didáticos utilizados nas 
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escolas, muito menos sabem do combate que os estudantes universitários e 

secundaristas travaram contra a repressão na capital paraense. Portanto, 

 

 

Precisamos entender a necessidade de valorização do estudo da História 
Regional e Local no ensino fundamental, uma vez que “estudar o município 
é importante e necessário para o aluno, na medida em que ele está 
desenvolvendo o processo de conhecimento e de crítica da realidade em 
que está vivendo”. (FERNANDES apud SILVA, 2007, p. 3) 

 
 

Muitos são os debates que norteiam a questão da história local, regional, 

nacional, etc. O que pretendemos ressaltar aqui é a importância do jornal 

Resistência para podermos pesar a atuação da ditadura no estado do Pará. E como 

esse jornal, por meio de sua narrativa e discurso, de suas fotografias, denúncias, 

etc, pode facilitar a compreensão dos estudantes acerca desse período sombrio de 

nossa história. O professor, ao propor atividades com esse jornal especificamente, 

tem em mãos um excelente material de crítica e de problematizações. 
 

O professor, ao trazer o uso do jornal para as aulas de história,possibilita uma 

série de atividades e leituras que além de propor uma outra leitura dos fatos, 

dinamiza a aula levando os estudantes a terem uma maior participação. É um 

material didático rico, com um campo de exploração vasto diante de sua 

materialidade. Em seu livro “Como usar o jornal na sala de aula”, Maria Alice Faria 

(2013) sinaliza uma série de estratégias que o professor pode fazer tendo o jornal 

como objeto, podendo explorar as imagens e sua distribuição em torno da página, a 

forma como as manchetes vêm evidenciadas, o tamanho da letra, o processo de 

editoração, a atuação dos editores, os jornalistas, o público leitor, o tipo de matéria 

que mais são destacados, as cores utilizadas, etc. Portanto, seu uso em sala de aula 

só vem a contribuir para esses novos olhares no campo do conhecimento e para 

pensar o papel da imprensa enquanto veículo de informação. 
 

Trazer o jornal Resistência para a sala de aula é mostrar aos alunos a 

ditadura militar no contexto regional, procurando por meio de suas páginas mostrar a 

ação ditatorial principalmente envolvendo os conflitos agrários. Seja pela expulsão 

de suas terras; seja pelas torturas e mortes de inúmeros de seus combatentes que 

ousavam desafiar os repressores; seja pela intimidação que abafavam suas vozes, 

sendo algumas silenciadas, até hoje, pelas marcas do medo ou pelos traumas de 

rememorar esse tempo vivido. 
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Por conta disso, o Resistência, enquanto jornal alternativo de denúncia foi 

testemunha desses atos. Em suas páginas podemos encontrar o sentimento de 

revolta. Além disso, não podemos esquecer que essa fonte traz uma memória de um 

jornal, de uma escrita e de discursos para sua divulgação. Por isso, precisamos 

despertar em nossos estudantes a criticidade em relação a sua própria história e a 

do contexto em que está inserido. Como? Investigando-o, estudando-o e 

compreendendo-o. Nesse sentido o professor pode propor para operacionalizar com 

essa fonte: 

 
 

a) Iniciar uma pesquisa nos arquivos do jornal Resistência no Acervo da Fundação 

Casa da Cultura, instigando os estudantes a frequentarem esses espaços; 
 

b) Analisar os textos deste jornal, através de uma leitura não somente objetiva (o 

que fala sobre a ditadura) como também subjetiva (o que se sabe sobre a ditadura); 
 

c) Compará-lo com o que outras fontes discorrem sobre o assunto, podendo ser o 

próprio livro didático; 
 

d) Averiguar como a nossa região é retratada neste período nas duas fontes de 

pesquisa (livro e jornal), problematizando a questão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

De acordo com a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos 

(SDDH), depois de quase 40 anos de fundação do jornal Resistência, ainda há 

muitas lutas a serem travadas pelo jornal, que atua ainda sem a dependência 

financeira de empresas privadas ou públicas, e que está aberto a todos os debates 

relacionados aos direitos humanos e aos movimentos sociais. Atualmente, o jornal 

circula uma vez por ano e ainda possui o mesmo objetivo, abraçando com a mesma 

força as lutas sociais de outrora. 
 

Contudo, segundo o site oficial do Resistência (2018), ao que tudo parece, o 

lema do jornal, criado na década de 1970, nunca foi tão atual, principalmente com o 

“fortalecimento do fascismo numa conjuntura política e eleitoral, onde o preconceito, 

a desinformação, a violência e abuso do poder econômico tem sido a tônica” 
 

Ainda hoje, segundo o Resistência (2018), é necessário mais do que nunca 

lutar, pois a história da repressão não acabou, já que grande parte do Poder Judiciário e 

instituições como o Ministério Público e Polícias, assistem tal cenário numa omissão e 

conivência assustadora, o que dá a certeza de que somente com processos de 

formação e organização das lutas, é que movimentos sociais e a sociedade civil 

organizada poderão fazer o necessário embate à onda conservadora que assistimos. 
 

Dessa forma, diante do que foi exposto, vimos que a imprensa tem um 

grande papel na sociedade desde o seu nascimento, que não se deu por acaso. O 

Resistência, como mídia alternativa, em seus primeiros anos de existência, nunca se 

deixou reprimir diante da imposição do governo, mostrando-se uma alternativa de 

leitura crítica e oposicionista, que tanto agradava aos outros militantes das causas 

sociais. Tendo como membros pessoas que além de profissionais eram destemidas, 

ele alcançou seu objetivo de denunciar os excessos cometidos pelo governo e seus 

aliados, mesmo sofrendo algumas vezes sanções por isso, como quando teve todas 

as suas edições de nº5 confiscadas pelos agentes da Polícia Federal e do DOPS. 
 

Entretanto, com a ajuda de colaboradores, que defendiam a causa, a edição 

foi novamente produzida, voltando a circular depois de uns meses, já que o prédio 

do jornal estava sendo vigiado. Por conta disso, o jornal ficou um tempo sem 

circular, mas seus integrantes não se esconderam, pois a SDDH, da qual também 

faziam parte, continuou ativa, juntamente com o Movimento Estudantil e com os 

posseiros no Pará e Maranhão. 
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Infelizmente, como as edições do Resistência poderiam servir de 

argumentos desfavoráveis ao governo, poucas delas, circuladas naquele tempo, 

podem ser encontradas completas em um só lugar. Dessa forma, aquele que 

pretender trabalhar com elas na íntegra, terá que recorrer a mais de um acervo, 

inclusive de outros lugares do estado e até mesmo do Brasil, pois como já citado, ele 

ganhou repercussão nacional, sendo lido até mesmo fora do país, quando levado 

por pessoas estrangeiras que também se opuseram ao governo brasileiro. 
 

No mais, acreditamos que muito ainda se tem para falar sobre este jornal, 

contudo, o foco de denúncia naqueles primeiros anos de sua existência eram os 

excessos do regime, principalmente contra os posseiros, favorecendo, portanto, os 

grileiros, que não tinham qualquer limite quando a intenção era satisfazer seus 

interesses pela posse ilegal das terras; e os estudantes, que eram os principais 

alvos da repressão nas cidades, principalmente nas capitais, como Belém, pelo fato 

de acreditarem que dentro da universidades, com esses alunos, era que se iniciava 

a incitação de repúdio da população contra o governo. O resultado disso é o que 

vimos: prisão, torturas, exílio e morte. 
 

Outros assuntos importantes denunciados pelo Resistência na época da 

ditadura merecem destaque, como a atuação do Grupo Executivo do Araguaia-

Tocantis-GETAT, que tinha como principal objetivo entregar terras habitadas a 

grandes empresários ou políticos; as brigas entre os partidos políticos Arena (Pró-

governo) e PCB (Anti-governo), a atuação da Comissão Pastoral da Terra (CPT), 

que também mostrou-se resistente em todo o tempo de duração do regime, o início 

da organização do Movimento Sem-Terra na Amazônia, entre outros. Porém, em 

uma outra pesquisa esses fatos podem ser mencionados e mais aprofundados. 
 

O Resistência tornou-se “referência entre os veículos de comunicação 

alternativa que tiveram um papel decisivo no enfrentamento do regime militar e que 

por várias vezes foi contemplado com o prêmio “Vladimir Herzog” de Direitos 

Humanos, consecutivamente em 1979, 80, 81 e 82” (RESISTÊNCIA, 02 de abr. de 

2012). A pesquisa foi importante pois além de conhecer o jornal, possibilitou ter uma 

outra leitura da ditadura militar e suas estratégias de repressão e controle no estado 

do Pará. 
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