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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa dedica-se ao estudo das práticas discursivas relacionadas à construção do 

poder político nacional e local, em 1930, a partir de dois jornais de circulação na cidade de 

Mariana (MG), quais sejam: o jornal O Germinal – Órgão Oficial do Partido Republicano no 

Município – e o jornal O Cruzeiro – Órgão Oficial da União dos Moços Católicos no 

Município. O primeiro, criado pelos militantes do Diretório Municipal do PRM, em 1905, 

teve como principal colaborador o chefe político Dr. Gomes Freire de Andrade – republicano 

histórico, senador e Chefe do Executivo marianense, por quase três décadas; o segundo, 

vinculado à hierarquia eclesiástica da Arquidiocese de Mariana, no período em que era 

arcebispo Dom Helvécio Gomes de Oliveira, constituiu-se como importante organismo de 

formação da opinião entre habitantes da cidade, entre 1929 e 1935. Em 1930, esses dois 

jornais tiveram papel fundamental na construção da narrativa A Revolução de 1930, 

participando de maneira assídua na constituição dos acontecimentos, podendo ser 

classificados, respectivamente, como Jornal Tribuna-política e Jornal Tribuna-religiosa-

política. A questão central da pesquisa consistiu em saber como esses dois periódicos 

colocaram em ação, nesse cenário de disputa política em torno do poder, as suas estratégias 

discursivas, em especial na organização narrativa e na orientação argumentativa. A partir 

dessa problemática, examinou-se como essas estratégias relacionavam-se à persuasão, no que 

diz respeito às imagens de si e às emoções no discurso, e quais foram as soluções encontradas 

para a crise de poder, segundo as narrativas jornalísticas, tanto para a situação nacional, 

quanto para a situação na cidade de Mariana. A pesquisa privilegiou dois eixos de análise: (i) 

a análise da narrativa, a partir de formulações da tradição neste campo e, sobretudo, tendo em 

conta uma formulação discursiva para o estudo da narrativa; e (ii) a análise argumentativa, 

centrada no estudo dos procedimentos semânticos e discursivos, bem como nos efeitos de 

ethos e de patemização. Para tal, foram utilizadas, principalmente, as contribuições da Teoria 

Semiolinguística, de Patrick Charaudeau, e a Análise Crítica da Narrativa, de Luiz Gonzaga 

da Motta. O corpus da pesquisa, formado por textos de quatro edições de cada um dos jornais, 

foi coletado junto ao Acervo Particular Rafael Arcanjo, que se encontra disponível junto ao 

Centro de Pesquisa Linguagem, Memória e Tradução (CPLMT-UFOP).    

 

Palavras-chave: Práticas Discursivas. Jornais marianenses. Análise da Narrativa. Análise 

Argumentativa. Imagens de si e emoções no discurso.   



 

 

ABSTRACT 

 

 

In this research, we studies the discursive practices and its relation with the formation of the 

local political power and the national political power, in 1930, from two newspapers: O 

Germinal – Official institution of the Republican Party in the City, and O Cruzeiro – 

Official Institution of Catholic Young Men in the City. Both of them are from the city 

Mariana (MG). O Germinal was crated by the militants of the Municipal Directory of PRM, 

in 1905. Its main contributor was the political leader Dr. Gomes Freire de Andrade, who was 

a historic republican, senator and executive chief in Mariana for almost three decades. O 

Cruzeiro that was connected to the Archdiocese of Mariana´s ecclesiastical hierarchy, when 

Dom Helvécio Gomes de Oliveira was the archbishop, it was an important former of opinion 

among the townspeople, between 1929 and 1935. In 1930, these newspapers had had an 

special role in the formation of narrative. The Revolution of 1930, which has participated a lot 

of the facts, being classified, respectively, as Newspaper political-Tribune and Newspaper 

political-religious-Tribune. The main issue of this research is to know how both of the 

newspapers had put their discursive strategies in this scenario of political dispute around 

power, specially in the organization of the narrative and in the argumentative orientation. 

From this problem, it has been examined how these strategies have been related to persuasion, 

specially the images of itself and the emotions in the discourse. These one were the solutions 

that were found to the crisis power, according to the journalistic narratives as much to the 

national situation as the Mariana´s situation. This research has two points: (i) the narrative 

analysis, from the fomulations of the tradition in this area, and specially the formation of 

discourse to the narrative study; and (ii) the argumentative analysis with the studies of the 

semantic and discursive procedures, and the effects ethos and pathos. To do so, we´ve used 

the Semiolinguistics Theory, by Patrick Charaudeau, and Critical Analysis of the Narrative, 

by Luiz Gonzaga da Motta. Our analysis corpus consists of O Germinal´s four editions and 

O Cruzeiro´s four editions. The texts were collected in the Rafael Arcanjo´s Private 

Collection, which is available in the Research Center of Language, Memory and Translation 

(CPLMT-UFOP). 

 

Keywords: Discursive Practices. Newspapers from Mariana. Narrative Analysis. 

Argumentative Analysis. Images of itself and emotions in the discourse.  
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INTRODUÇÃO 

 

Na presente pesquisa, procuramos refletir sobre as práticas discursivas e sociais privilegiadas 

pela mídia marianense a partir das estratégias discursivas voltadas para temas do poder 

nacional e local, em periódicos de circulação na cidade de Mariana (MG), em 1930. Para isso, 

focalizamos dois importantes periódicos, editados em momentos distintos: O Germinal, que 

circulou entre 1905 e 1955, e O Cruzeiro, com edições entre 1929 e 1935. Trata-se, portanto, 

de uma proposta de análise contrastiva desses periódicos, em edições delimitadas, que dizem 

respeito ao momento do evento que se tornou conhecido, historicamente, como a Revolução 

de 1930. 

Em especial, voltamos a nossa atenção para as edições dos jornais O Cruzeiro e O Germinal 

que circularam em 1930, no momento próximo à realização de eleições gerais para a Câmara 

Federal, para o Senado e para a Presidência da República, e edições que circularam no 

período de deflagração da chamada Revolução, propriamente dita, e, consequentemente, o 

início de consolidação de um poder de novo tipo nas esferas municipal e nacional. Quanto ao 

primeiro período, a escolha deu-se pelo fato de que, àquela época, a conjuntura sociopolítica 

mostrava-se bastante conturbada, com uma disputa aberta entre as lideranças e com 

acirramento da disputa eleitoral, em virtude do rompimento do acordo entre as elites de São 

Paulo e Minas Gerais, em torno da chamada “política do café com leite”. No segundo 

momento, a crise havia acirrado ainda mais, levando à deposição de Washington Luís, então 

presidente da República (24 de outubro de 1930), ao impedimento de posse do candidato 

eleito Júlio Prestes e à tomada do poder pelos apoiadores da chamada Aliança Liberal, tendo 

início o governo revolucionário de Getúlio Vargas. Ao lado das questões nacionais referentes 

a esse episódio do poder político nacional, outras problemáticas relacionadas ao poder 

municipal, encontravam-se na “agenda” dos periódicos como reflexo de tensões do cotidiano 

e do imaginário político. 

A questão central da nossa pesquisa consistiu em saber como estes dois periódicos (jornal O 

Germinal e jornal O Cruzeiro) colocaram em ação, nesse cenário de disputa política em 

torno do poder, as suas estratégias discursivas, em especial, na organização narrativa e na 

orientação argumentativa. Consoante com essa questão/problema derivam outras: a) Como se 

comportavam os jornais enquanto enunciadores naquele momento? b) Como as estratégias 
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discursivas colocadas em ação pelos jornais relacionavam-se à persuasão, em suas dimensões 

do ethos ou imagens de si no discurso, do pathos ou emoções e afetos? c) Como se deram as 

relações entre os distintos personagens e suas ações na narrativa da Revolução? d) Quais 

foram as soluções encontradas para a crise política, segundo as narrativas jornalísticas, ou, 

mais especificamente, o que se modificou na composição do poder político em Mariana?   

A partir de uma observação inicial dos periódicos em pauta, é possível postular a existência 

de convergências e distinções sobre a maneira como o cidadão marianense foi percebido pela 

mídia da sua cidade. Porém, uma análise contrastiva, que leve em conta os procedimentos 

semânticos, relacionados aos domínios de avaliação, e os procedimentos discursivos desses 

dois periódicos, contribui para o conhecimento das estratégias aludidas e para se conhecer um 

pouco acerca das representações da política local e nacional, bem como sobre os sujeitos que 

participaram desses processos discursivos. Trata-se, portanto, da nossa parte, de procurar 

perceber como a mídia impressa, através das estratégias acionadas em seu discurso de 

informação e em suas atividades de formação da opinião, participou desse cenário do espaço 

da política e da construção do poder. 

Do ponto de vista teórico, essa pesquisa insere-se nas abordagens dos estudos sobre o 

discurso, com ênfase na análise da comunicação narrativa (MOTTA, 2013; CHARAUDEAU, 

2008) e na análise argumentativa (CHARAUDEAU, 2008; AMOSSY, 2002; PLANTIN, 

2008). Tais perspectivas, combinadas a outras formulações das ciências humanas e sociais, 

serão apresentadas, brevemente, nas próximas seções deste trabalho. 

Em relação à apresentação da pesquisa, desenvolveremos o nosso texto em quatro capítulos. 

No primeiro capítulo, trataremos das Condições de Emergência do Discurso sobre a 

Revolução de 1930, a apresentação do corpus e procedimentos gerais da análise. No segundo 

capítulo, realizaremos um estudo sobre o dispositivo enunciativo dos jornais, percebendo-os 

em relação ao poder político e ao poder religioso na cidade de Mariana. No terceiro capítulo, 

iremos nos dedicar à análise da comunicação narrativa, com um exame sobre a narração, os 

episódios, os conflitos e processos dramáticos, os personagens e ações desempenhados pelos 

mesmos no decorrer da história. Nessa oportunidade, procuraremos elucidar algumas questões 

que nos parecem importantes na narração, em relação às imagens de si e às emoções no 

discurso da mídia. No quarto capítulo, enfim, abordaremos aspectos da argumentação, com 



 

 

 

 

 

16 

destaque para os procedimentos semânticos e discursivos em suas relações com a persuasão. 

(PLANTIN, 2008). 

Retomaremos, portanto, nesse momento, algumas questões relacionadas às imagens de si e ao 

pathos ou emoções no discurso.    
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CAPÍTULO 1 

 

DAS CONDIÇÕES DE DISCURSO 

E O CORPUS DA PESQUISA 
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1 DAS CONDIÇÕES DE DISCURSO E O CORPUS DA PESQUISA 

 

Para atribuirmos sentido a um discurso, seja ele em linguagem verbal ou não-verbal, 

devemos levar em consideração as suas condições de produção, isto é, os signos que 

permitem a sua inscrição como objeto de significação, bem como o espaço da história e 

da memória que possibilitam o seu surgimento enquanto objeto de interação. Segundo 

Orlandi (2012), as condições de produção compreendem os sujeitos e a situação de 

comunicação, e estão relacionadas ao contexto imediato e ao contexto sócio-histórico e 

ideológico. Fonseca (2010, p. 3), na mesma direção, afirma que: “além da materialidade 

simbólica, há também a materialidade histórica, formada pelas relações sociais de uma 

determinada formação social, em meio às quais (e para as quais) os sujeitos históricos 

trabalham a formulação dos „seus‟ dizeres”. 

É importante, assim, considerar que os sujeitos de um discurso estão inseridos, 

necessariamente, em um espaço da história e da memória, o qual lhes permite partilhar 

determinados símbolos e maneiras de ver os objetos de discurso. Segundo Luiz 

Gonzaga Motta (2013, p. 71), “[...] os seres humanos têm uma predisposição cultural, 

primitiva e inata, para organizar e compreender a realidade de modo narrativo [...]”, pois 

relatar estórias corresponde à nossa ancestral herança cultural. “A narrativa põe 

naturalmente os acontecimentos em perspectiva, une pontos, ordena antecedentes e 

consequentes, relaciona coisas, cria o passado, o presente e o futuro, encaixando as 

sucessões temporais e significações estáveis.” (MOTTA, 2013, p.71). Contudo, partilhar 

não quer dizer que deve prevalecer, necessariamente, o consenso em todas as situações 

de discurso, mas que os participantes têm condições de atribuir sentidos que permitam a 

continuidade da interação – o que nos coloca diante da possibilidade de argumentar em 

torno dos acontecimentos e suas consequências. 

Ruth Amossy (2005), ao nos falar sobre as condições de produção, remete-nos aos 

quadros sociais da argumentação referidos por Perelman e Olbrechts-Tyteca no 

Tratado da Argumentação. Para Amossy (2005), os autores consideram que o 

auditório encontra-se no centro da argumentação, ou seja, o discurso do orador deve ser 

orientado para o seu público, pois toda argumentação se desenvolve em função do 

auditório ao qual ela se dirige. Não é, portanto, o auditório que deve se adaptar ao 
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orador, mas o contrário; este, ao construir o seu discurso, tem em vista aquilo que julga 

compartilhado pelo auditório. Amossy (2005) cita, assim, Perelman (1997): 

 

De posse de uma linguagem compreendida por seu auditório, um 

orador só poderá desenvolver sua argumentação se ativer às teses 

admitidas por seus ouvintes, caso contrário corre o risco de cometer 

uma petição de princípios. Resulta desse fato que toda argumentação 

depende, tanto para suas premissas quanto para seu desenvolvimento 

principalmente, do que é aceito, do que é reconhecido como 

verdadeiro, como normal e verossímil, como válido: desse modo, ela 

se ancora no social, cuja caracterização dependerá da natureza do 

auditório. (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 1997 citado por 

AMOSSY, 2005, p. 123). 

 

Essa atenção para o auditório se dá em razão dos valores, dos fatos ou evidências e das 

crenças, que tornam possível a relação entre as partes (o orador e o auditório). Amossy 

(2005), seguindo a tradição aristotélica, denomina doxa todo esse conjunto de crenças 

comuns entre o orador e o auditório. São essas que permitem que os participantes 

possam chegar a conclusões comuns, a partir de premissas que tenham o assentimento 

das partes. Por isso, também, a percepção de que “[...] o auditório é uma construção do 

orador.” (AMOSSY, 2005, p. 124). 

Charaudeau (2008) é ainda mais incisivo nesse aspecto, ao tratar das condições de 

produção / interpretação do ato de linguagem. Segundo ele, os mesmos signos nos 

servem nas mais diversas possibilidades de interação. Entretanto, cada utilização dos 

mesmos, de acordo com os sujeitos e a situação, coloca em realce determinadas 

representações coletivas e permite que um conjunto de possíveis interpretativos seja 

acionado pelos sujeitos participantes. Ou seja, as circunstâncias de discurso permitem 

evidenciar “[...] a relação que o sujeito enunciador e o sujeito interpretante mantêm face 

ao propósito linguageiro; e a relação que esses dois sujeitos mantêm, um diante do 

outro” (CHARAUDEAU, 2008, p. 29). Assim, ele postula que as Circunstâncias de 

Discurso podem ser vistas como “[...] o conjunto dos saberes supostos que circulam 

entre os protagonistas da linguagem” (CHARAUDEAU, 2008, p. 32), quais sejam: 
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Saberes supostos a respeito do mundo: as práticas sociais 

compartilhadas; Saberes supostos sobre os pontos de vista recíprocos 

dos protagonistas: os filtros construtores dos sentidos. 

(CHARAUDEAU, 2008, p. 32). 

Esses saberes são, para Charaudeau (2008), de dois tipos distintos: os saberes de 

conhecimento e os saberes de crença. Os saberes de conhecimento procuram 

estabelecer uma verdade sobre os fenômenos do mundo. Colocam-se para além da 

subjetividade do sujeito, como algo que lhe é exterior. Orientam-se por uma razão 

científica que define conceitos e modos de raciocínios que podem ser utilizados pela 

coletividade. Encontram-se, nesse caso, as verdades que se originam por sistema de 

medida e cálculo, mas também as explicações da História. Os saberes de crença, por 

outro lado, orientam-se para a sustentação de um julgamento sobre o mundo. Eles 

correspondem, assim, aos valores que lhe são atribuídos e não ao conhecimento sobre o 

mundo. Este último não depende de julgamento humano. Fazem parte, enfim, da 

avaliação pelos sujeitos e obedece a uma lógica do verossímil, na qual pode intervir 

tanto a razão quanto a emoção (CHARAUDEAU, 2008, p. 196-199).  

Ao colocar essas duas tipologias de saberes (de conhecimento e de crença), enquanto 

possibilidades de compartilhamento e condições de sucesso da interlocução, 

Charaudeau (2008) amplia o leque de compreensão sobre as práticas discursivas. Afinal, 

a emergência destas não se dá ao acaso, mas sempre em situações que são determinadas 

historicamente, enquanto práticas sociais que ocorrem pela linguagem a partir de 

dispositivos e finalidades reconhecidas pelos participantes. Este parece ser o caso do 

nosso objeto de estudo, em que questões do passado, relativas à construção do poder no 

país, tratadas em especial a partir de jornais marianenses, retornam ao cenário de 

conhecimento – desta vez, como objeto no campo dos estudos discursivos. E cujo 

conhecimento pode contribuir para a compreensão sobre as condições de emergência de 

outros discursos em determinadas práticas.  

Ou seja, os eventos e práticas sociais discursivizados pela mídia tornam-se 

acontecimentos que são examinados a partir do interesse específico aos estudos da 

linguagem, com ênfase no exame das práticas discursivas. Trata-se, assim, de uma 

atividade em Análise do Discurso, à qual se volta, sobretudo, para o exame das 

estratégias da construção narrativa e das estratégias argumentativas realçadas por um 

dispositivo enunciativo específico (o jornal impresso), que é colocado em ação por 
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sujeitos também específicos, em determinado tempo e espaço, e que visam à produção 

de efeitos de sentido pela linguagem. Para levá-la adiante, é necessária a compreensão 

de aspectos do passado, situados na narrativa histórica, para, ao lado desse 

conhecimento, percebermos os efeitos de sentido possíveis a partir do comportamento 

enunciativo (narrativo e argumentativo), entre os participantes do evento construído 

pela mídia.  

Partiremos, portanto, do conhecimento já estabelecido pela História sobre a crise da 

República Velha e a Revolução de 30 – o que exporemos, brevemente, na próxima 

subseção no que diz respeito à situação nacional e, depois, no que diz respeito à situação 

marianense, neste último caso com algumas ilustrações retiradas dos jornais sob exame. 

Pela importância que o Partido Republicano Mineiro ocupa nas questões relacionadas 

ao poder político no período da República Velha e no desenlace revolucionário, 

destacaremos, mesmo que de forma muito breve, algumas questões na trajetória dessa 

agremiação. Em seguida, passaremos a alguns aspectos relacionados à cidade de 

Mariana e como se achava articulado o poder político municipal, no momento anterior à 

Revolução. Para isso, avançaremos para uma reflexão acerca do discurso circulante na 

cidade, a partir do exame do dispositivo de informação representado pelo jornal 

impresso; a partir da descrição do dispositivo dos jornais, voltaremos o foco para duas 

instituições que, no momento, eram fundamentais no cotidiano da cidade: o Partido 

Republicano Mineiro do Município de Mariana e a Diocese de Mariana. Entraremos, 

com isso, no discurso da mídia nascente na cidade de Mariana, representada em nosso 

recorte pelos jornais O Germinal e O Cruzeiro.  

 

1.1 Espaço da História: o poder político Nacional no final da República Velha  

 

Denomina-se República Velha a fase de organização sociopolítica brasileira que tem 

início com a Proclamação, em 15 de novembro de 1889, e que tem fim em 1930, com a 

ascensão de Getúlio Vargas que, pela Revolução, inaugura a “República Nova”. Nesse 

período, em especial a partir das normas constitucionais de 1891, a definição sobre as 

candidaturas às eleições presidenciais era fonte de ampla agitação política. De quatro 
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em quatro anos, “[...] a liderança situacionista procurava acordo entre os líderes das 

principais máquinas políticas estaduais para indicação de um sucessor [...]” 

(SKIDMORE, 1976, p. 21), em um quadro que vetava a possibilidade de exercício de 

mais de um mandato consecutivo. A base política para a manutenção de 

governabilidade do país estava centrada no que se denominou “pacto federativo” e, mais 

tarde, na “política dos governadores” alicerçada na manutenção de compromissos entre 

as elites. No centro de tais compromissos encontravam-se os partidos republicanos, em 

especial, nos estados de São Paulo e Minas Gerais, respectivamente, PRP e PRM
1
. Com 

o apoio das oligarquias locais (municípios e distritos), os governos estaduais dirigiam as 

eleições em cada Estado e não hesitavam em manipulá-las para atingir o fim acordado – 

que deveria significar a eleição de deputados e senadores que apoiassem, no cenário 

nacional, as políticas do presidente da República. Em contrapartida, este se 

comprometia em manter políticas de apoio aos estados e de apoio ao candidato da 

situação na sucessão estadual. Com isso, o resultado em favor da situação era certo, 

tanto nos estados quanto na sucessão presidencial.
2
 

Assim, mesmo que a cada momento sucessório as elites políticas se colocassem em 

conflito em torno de qual deveria ser o próximo presidente da República, em geral, o 

resultado das eleições era acatado, em razão do Pacto Federativo. À frente desse 

processo, encontravam-se as lideranças de São Paulo e Minas Gerais, em torno do que 

se convencionou denominar de política do Café com Leite. A partir das máquinas 

locais dos partidos republicanos, Minas Gerais e São Paulo, os dois estados mais 

                                                 
1
 Entre 1889 e 1930, o sistema partidário foi composto, via de regra, por partidos republicanos regionais. 

O Partido Republicano, em si, foi criado ainda sob a monarquia, a partir do Manifesto Republicano 

publicado por Quintino Bocaiúva no primeiro número do jornal carioca A República (1870).  Em São 

Paulo, intelectuais, artistas e cafeicultores criaram o Partido Republicano Paulista (PRP), em 1873. Em 

Minas Gerais, a criação do PRM ocorreu em junho de 1888, com o Manifesto de Ouro Preto (VEIGA, 

2011). Ao estilo das elites de São Paulo e Minas, sobretudo diante da iminência da Proclamação, as 

oligarquias dos demais estados rapidamente criaram seus partidos republicanos, como acomodação ao 

novo sistema. Orlando de Carvalho, em artigo clássico, considera que cada uma dessas agremiações 

regionais se formava com a mesma composição e comportamento político dos antigos partidos 

monárquicos: o Partido Conservador e o Partido Liberal (CARVALHO, 2010). Essa situação começou a 

modificar-se na década de 1920, com as dissidências dos partidos republicanos e a criação de partidos 

“ideológicos”, como o Partido Comunista (1922).  
2
 O Pacto Federativo tinha por base a política dos governadores. Como principais chefes políticos em 

cada Estado, estes exerciam o controle das oligarquias locais em prol do funcionamento da República. 

Entre 1895 e 1930, as oligarquias paulistas e mineiras estiveram à frente do poder central, elegendo 

diretamente os seus representantes ou através de alianças que não alterassem a correlação de forças. 

(FAUSTO, 2002) 
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importantes da federação do período, uniam-se e juntos detinham o controle da 

autonomia política, revezando-se no poder ou fazendo indicações consensuais. 

Em 1929, esse modelo entra em crise, quando o então Presidente Washington Luís 

(1926-1930), líder do Partido Republicano Paulista, insiste na candidatura, à sua 

sucessão, do também paulista Júlio Prestes
3
. Pelo pacto seria a vez de um candidato do 

PRM, que havia se definido pelo apoio à candidatura de Antônio Carlos de Andrada, 

então governador de Minas Gerais
4
. Essa atitude levou uma parte majoritária das elites 

mineiras e gaúchas para um acordo, com a indicação de uma chapa oposicionista 

composta por Getúlio Vargas (PRR) como candidato a presidente e João Pessoa (PRP) 

como vice-presidente. Tem-se, então, um cenário de disputa pelo poder político 

nacional em que os partidos republicanos regionais aparecem divididos entre duas 

opções: de um lado, chapa apoiada por Washington Luís e o Partido Republicano 

Paulista; do outro lado, a chapa apoiada por Antônio Carlos de Andrada e as oligarquias 

do Rio Grande do Sul e da Paraíba.  

A estas chapas correspondiam, respectivamente, duas denominações: a Concentração 

Conservadora e a Aliança Liberal. As eleições foram marcadas para o dia 1º de março e 

Washington Luís realizou todas as articulações necessárias para garantir a vitória do seu 

sucessor. 

 

                          

  

                                                 
3
 De acordo com Boris Fausto (2002), a ruptura do pacto hegemônico São Paulo-Minas sofreu influência 

da crise de 1929, diante do prejuízo que tiveram as oligarquias cafeeiras paulistas. A manutenção do 

governo em mãos de um paulista se apresentava, para o PRP, como uma possibilidade de obter maior 

apoio da Federação.  
4
 Esperava-se, pelo acordo entre os partidos republicanos dos dois estados, que o sucessor fosse um 

mineiro, sobretudo, um mineiro que tivesse sido governador do Estado (requisitos de experiência política 

e administrativa). Por estes critérios, o nome do governador Antônio Carlos de Andrade (1926-1930) se 

apresentava, para a maioria do PRM, como o próximo candidato.   
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Figura 1 – Cartaz da Campanha Eleitoral para 

Presidente (1930) Candidatura Concentração 

Conservadora 

Figura 2 – Cartaz da Campanha Eleitoral para 

Presidente (1930) Candidatura Aliança Liberal 

  
Fonte: NOVO MILÊNIO, 2015. Fonte: NOVO MILÊNIO, 2015. 

 
 

De fato, Washington foi bem sucedido em sua estratégia política, num pleito bastante 

conturbado em que, paradoxalmente, os resultados oficiais deram ampla margem de 

votos favoráveis a Júlio Prestes. Este vencera em dezessete dos vinte estados da 

federação, enquanto a Aliança Liberal teria vencido somente em Minas, no Rio Grande 

do Sul e na Paraíba.
5
 Contudo, o cenário político não era tão favorável. A oposição logo 

levantou a denúncia de fraude
6
 e, em 30 de maio, Vargas lançou um manifesto 

denunciando a corrupção e a fraude. Com isso, ampliou-se a insatisfação popular, 

principalmente entre as camadas médias.  

                                                 
5
 De acordo com os resultados oficiais, Júlio Prestes, do PRP, candidato situacionista, obteve 1.091.709 

votos (59,3%), enquanto o seu concorrente Getúlio Vargas, do PRR, recebeu 742.794 votos. (GOMES, 

2007, p. 29). 
6
 As análises sobre as eleições na República Velha são unânimes em afirmar a existência de fraudes, de 

voto de cabresto e de violência de todo tipo contra os oponentes. Isso parece ser um lugar comum na 

política do período, apoiada no coronelismo e no mandarinato oligárquico.  
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O clima político mantinha-se tenso, porém nada parecia indicar que Washington Luís 

não conseguiria levar o seu mandato até o fim. Entretanto, ocorreu um fato inusitado, no 

dia 26 de julho: o candidato à vice-presidência na chapa de Vargas, o paraibano João 

Pessoa, foi assassinado pelo filho de um inimigo político, também da região nordestina 

do país. Não se tratava, a rigor, de um assassinato com orientação política, contudo, o 

fato ganhou um contorno dramático, em que João Pessoa foi transformado em um 

mártir da causa oposicionista. 

    Figura 3 – João Pessoa se torna o Mártir da Aliança Liberal   

 

    Fonte: O GERMINAL, 31/10/1930, p. 3. 

 

A morte de João Pessoa teve, além disso, um efeito traumático, voltando-se de vez este 

fato contra o governo e o seu sucessor, uma vez que Washington Luís já havia apoiado 

o grupo político ao qual estava ligado o assassino (SKIDMORE, 1976, p. 23). A morte 

de João Pessoa passou a ser narrada, assim, como um episódio que contava com a 

participação de políticos da situação favorecendo o desencadeamento de uma 

conspiração que culminou, meses depois, em revolta armada, com a tomada dos 

quartéis, inicialmente no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais, em 3 de outubro de 

1930. Tal movimento, incentivado e apoiado por políticos da Aliança Liberal, recebeu a 

adesão de um amplo setor de jovens oficiais e segmentos das classes médias em 

formação, que apresentavam um desejo geral por mudanças. Assim, o levante armado 
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logo se generalizou, alastrando-se pelo país e culminando na renúncia de Washington, 

no dia 24 de outubro de 1930, e na desistência de dar posse a Júlio Prestes. Dessa 

forma, teve fim o período conhecido com a República Velha, e início o período do 

Governo Revolucionário, tendo à frente Getúlio Vargas, com a missão de promover as 

mudanças preconizadas pela Aliança Liberal. 

 

1.2 Espaço da História: o poder político em Mariana no final da República Velha  

 

A nossa preocupação com o título acima é tentar perceber a articulação do poder 

político municipal, em Mariana (MG), no período imediatamente anterior à crise da 

República Velha. Tal percepção se faz necessária para que tenhamos um quadro acerca 

das condições de emergência do discurso da mídia nascente, nos jornais que 

examinaremos a partir do Capítulo 2. Ou seja, a breve consideração que realizaremos, 

na presente seção, a partir de registros da historiografia, irá nos permitir uma 

abordagem, no momento posterior, centrada nos jornais, enquanto espaços da memória. 

Assim, interessa-nos perceber, inicialmente, algumas singularidades da cidade de 

Mariana. Situada no espaço geopolítico da chamada Região dos Inconfidentes, guarda 

uma importância fundamental na história do país. A sua origem encontra-se vinculada 

às bandeiras que, na passagem para o século 18, percorreram o território brasileiro, em 

busca de metais preciosos e para promover a colonização das terras. Tudo indica que a 

descoberta de ouro em abundância fez com que, logo, o povoamento inicial se 

ampliasse em grande dimensão e importância política, favorecendo que se 

transformasse em Arraial do Ribeirão do Carmo (1711), depois em Vila de Nossa 

Senhora do Ribeirão do Carmo (1712) e, finalmente, em Mariana (1745), a primeira 

cidade da província mineira. 

Desde o primeiro momento de exploração do ouro, a “cidade” tornou-se centro de 

confluência de indivíduos das mais diversas partes do globo. Empreendedores, agentes 

da nobreza, profissionais liberais, administradores, poetas, artistas, representantes do 

clero, intelectuais e aventureiros diversos; ricos e pobres, em busca de fortuna e glória, 
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rapidamente, tornaram-se parte dos espaços locais, ao lado de um extenso contingente 

de escravos. Tornou-se logo necessário que se colocasse ordem no espaço que, 

inicialmente, seria visto como uma terra de ninguém.  

Neste sentido, administradores enviados pela coroa portuguesa, militares e 

representantes do clero buscaram implantar uma infraestrutura material e espiritual 

básica, que permitisse a consolidação e controle da empresa colonial, e que pudesse 

contribuir para a convivência entre indivíduos com os interesses mais distintos. Isso 

equivaleria, vale ressaltar, à implantação das regras de convivência e organização do 

espaço público, ou seja, o estabelecimento da ordem e do poder. Com isso, e, diante da 

densidade populacional, da importância da atividade mineradora e dos diversos 

conflitos no cotidiano, ainda na primeira metade do século 18, a Vila do Ribeirão do 

Carmo tornou-se centro administrativo e sede do governo da província (1712-1720), 

sendo alçada a condição de sede do bispado, em 1745.  

Com o deslocamento da sede do governo para Vila Rica (1745), a cidade de Mariana se 

manteve como uma espécie de sede religiosa. Quase três séculos após, a importância 

religiosa se mantém. Quer dizer, mesmo que a cidade não ocupe mais a posição central 

de exercício da função episcopal do Estado, em razão dos novos bispados criados desde 

então, é possível perceber que esta acabou por incorporar uma característica singular, 

enquanto referência na orientação religiosa, ao mesmo tempo em que o poder religioso 

se mostra bastante evidente no seu cotidiano
7
. Tal caracterização se dá, no entanto, sem 

inibir a participação reconhecida de marianenses em questões políticas nos âmbitos 

estadual e nacional.
8
 Por outro lado, não pode levar a uma conclusão de que existiria 

uma contraposição, a priori, entre as posições políticas emanadas pelo Estado e aquelas 

definidas pelo episcopado. Pelo contrário, a tradição religiosa tem sido a regra geral da 

vida coletiva em todo o país, desde o período colonial. Isso não quer dizer que a 

harmonia de interesses entre o poder político emanado pelas duas instituições sempre 

                                                 
7
 Tais características têm permitido que se refira a Mariana como “Cidade dos Bispos”. (COSTA, 2012) 

8
 Porém, ao lado dessa permanência religiosa, é também destaque pela constante presença de marianenses 

em atividades políticas e artísticas de reconhecimento público, como a participação de Claudio Manoel da 

Costa e o Pe. José Severiano de Rezende, dentre outros, no movimento da Inconfidência Mineira (1792), 

do papel de destaque do Capitão Mor José Joaquim da Rocha, vulgo Conselheiro Rocha, na luta pela 

Independência (1822), de Gomes Freire de Andrade, no PRM, e, mais recentemente, com a polêmica 

participação de Pedro Aleixo (vice - presidente do país, durante o regime militar, 1967-1969). 
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tenha predominado. Há, na história, diversos momentos de conflito, e algumas das 

primeiras medidas do governo republicano foram vistas sob esse prisma.
9
  

De fato, no texto da nova Carta Constitucional, definida em 1891, ratificava-se a 

separação entre a Igreja e o Estado, consolidando também outras medidas, como: a 

suspensão de subvenções à Igreja Católica, garantia da liberdade de culto, 

obrigatoriedade do casamento civil anterior ao religioso, secularização dos cemitérios e 

educação laica. Para uma parcela religiosa identificada com as orientações de Leão XIII 

e, sobretudo, com a Reforma Ultramontana – movimento ou doutrina política da igreja 

católica que tem a palavra do Papa como aquilo que deve prevalecer na Igreja, pois o 

poder papal e a sua fé são a maior autoridade na condução dos assuntos da Igreja –, 

medidas como estas seriam opções de um momento na vida humana, portanto, sem 

maiores consequências nas relações entre Igreja Católica e Estado.  

Tal era a posição entre correntes da Igreja no final do século XIX, dentre as quais se 

encontravam os lazaristas que ensinavam no Seminário Episcopal de Mariana, e com as 

quais se identificava uma importante parcela dos membros dessa mesma diocese. Basta 

lembrar a este respeito que, de acordo com Mabel Pereira, eram ultramontanos os bispos 

D. Viçoso (1844-1875), Dom Antônio Benevides (1877-1896) e Dom Silvério Gomes 

Pimenta (1890-1922)
10

.  Para estes, a prática religiosa não deveria se preocupar com 

questões calcadas nas necessidades imediatas da vida terrestre, e sim na visão de uma fé 

religiosa voltada para a salvação, a vida santa (PEREIRA, 2010).  

No entanto, havia também correntes religiosas que não se identificavam com a doutrina 

ultramontana. Acreditavam, pelo contrário, que a igreja deveria se posicionar sobre as 

questões políticas. Não como um partido ou com a participação direta dos seus 

membros, enquanto militantes partidários, mas como uma força coparticipante na 

direção intelectual e moral da sociedade. Para esses, a participação no poder político se 

colocava como um importante papel para a igreja, pois o direcionamento da ação 

política parecia ainda necessário e indispensável ao desempenho do catolicismo. Assim, 

caberia ao clero uma ação cotidiana de manifestação católica, através de atividades 

educativas, musicais, teatro, poesia, promoção de eventos etc, sobretudo, abraçando as 

                                                 
9
 Não entraremos em detalhes a este respeito. Aos interessados, recomendamos PEREIRA, 2010.  

10
 Dom Silvério sagrou-se Bispo Auxiliar de Mariana em 1890, quando atua em colaboração com Dom 

Benevides, já doente.  
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comemorações e causas nacionais. Tal posição, segundo Mabel Pereira (2010), torna-se 

mais evidente a partir do Papa Pio XI, quando se afirma o papel social da religião: a fé 

não deve se restringir à vida privada, mas ser expressa socialmente, ou seja, os católicos 

deveriam atuar para a construção de uma sociedade totalmente cristã, afirmava o novo 

cristianismo ou neocristandade – o que implicaria em obter um espaço de decisão no 

campo da política (PEREIRA, 2010, p. 165-166). 

A neocristandade, como salienta Mabel Pereira (2010), tem entre os salesianos uma 

excelente recepção. Na verdade, essa se mostrava uma doutrina inteiramente adequada 

ao perfil salesiano em desenvolvimento nas escolas da congregação, onde se buscava 

combinar a formação intelectual às atitudes morais e ao civismo, como expressa a 

mesma autora. Dom Helvécio Gomes de Oliveira, bispo de São Luís (1918-1922), era 

um bom exemplo dessa prática. Pela sua ação decidida junto aos representantes do 

poder político, havia conquistado concessões importantes ao catolicismo, como o 

retorno do ensino religioso e auxílio pecuniário público para as ações da Igreja. Outro 

bom sinal da sua liderança teria sido a extensa programação comemorativa do 

Centenário da Independência do Brasil (1822-1922), naquela cidade, quando a Igreja 

trouxe ao mesmo cenário: representantes do governo, escolas, banda de música, 

populares e religiosos, numa grande manifestação cívica e cristã. Essa representou, 

também, o coroamento do seu trabalho em São Luís, por isso, também, uma espécie de 

“promoção”, pois, no mesmo ano, com o prenúncio da morte de Dom Silvério Pimenta, 

arcebispo de Mariana, o salesiano foi indicado para sucedê-lo.
11

  

Assim, em novembro de 1922, Dom Helvécio assume a sua nova função junto à 

Arquidiocese de Mariana. Um fato simbólico importante é que ele foi o segundo 

arcebispo eleito para Mariana que veio do Maranhão. O primeiro foi o fundador do 

episcopado, Dom Frei Manoel da Cruz, eleito em 1745 e com posse em 1748. 

Entretanto, o primeiro chegou à cidade com uma missão fundadora do episcopado. Já o 

segundo parece ter uma missão renovadora desse poder: articular um novo poder 

religioso e de influência política capaz de fazer dos católicos não apenas indivíduos de 

fé, mas também indivíduos de ação no espaço público para, de alguma maneira, 

                                                 
11

 No dia 23 de fevereiro de 1922, Dom Helvécio foi eleito coadjutor com direito a sucessão do 

Arcebispado de Mariana. (TRINDADE, 1929, citado por PEREIRA, 2010). A morte de Dom Silvério 

ocorre no final de agosto, e a chegada de Dom Helvécio, em 26 de novembro do mesmo ano. 
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transformá-lo em favor da cristandade. Isso é bom lembrar, em uma cidade que se 

apresenta como guardiã da tradição católica e que, por três episcopados consecutivos, 

tinha sido sede mineira da doutrina ultramontana: a fé como manifestação do indivíduo, 

um meio de salvação e de santidade dos praticantes. Porém, tratava-se, também, de uma 

cidade que guardava certa tradição política e que teria se tornado, sob a República 

proclamada em 1889, um importante espaço de manifestação desse poder, 

principalmente, a partir da chefia de um republicano histórico e de muita convicção: o 

Dr. Gomes Freire de Andrade.  

Gomes Freire era, na ocasião, o principal chefe político local. Marianense, doutor em 

Medicina, signatário do Manifesto Republicano de Ouro Preto (1888) e um dos 

fundadores do jornal Rio Carmo (1900) – que se tornou O Germinal, em 1905 – tinha 

o seu nome vinculado ao republicanismo e à cidade. Durante quase três décadas (1905-

1930), ele foi vereador eleito em Mariana para mandatos consecutivos, exercendo 

também, em todas as legislaturas do período, a presidência da câmara (CHAVES; 

MAGALHÃES; PIRES, 2008). Além disso, ele foi deputado e senador da República 

pelo estado de Minas Gerais, gozando de amplo reconhecimento entre os 

correligionários e até mesmo entre os adversários. Vale lembrar, ainda, que, como à 

época não havia o cargo de Prefeito em Mariana, a chefia do executivo cabia ao 

Presidente da Câmara. Gomes Freire, como presidente da Câmara em todas as 

legislaturas das quais participou, exerceu, assim, por todo o período, as funções 

correlatas ao cargo de prefeito de Mariana.  

Este é o cenário (sintético) em que se dão as condições de produção e de circulação do 

discurso nos jornais marianenses: de um lado, o poder político profano, sob a chefia de 

Gomes Freire; do outro lado, o poder religioso, que tem como destaque o arcebispo D. 

Helvécio de Oliveira, e que se desenvolve na construção de novas relações entre o 

sagrado, o profano e o poder político, a partir de ações da Igreja e da criação de 

associações eclesiásticas, orientadas por uma concepção de que a igreja deve se portar 

como uma instituição total
12

. No momento da crise da República Velha, estes dois 

chefes estarão á frente dos processos políticos.  

                                                 
12 

O conceito de instituição total é tratado por Mabel Pereira (2010), a partir de Goffman (2005). Para este 

autor, o conceito de Instituição Total pode ser definido como: “[...] um local de residência e trabalho onde 
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1.3 O corpus e os procedimentos globais de análise 

 

 

O corpus da presente pesquisa foi retirado de dois jornais: O Germinal e O Cruzeiro, 

os quais integram o Acervo Particular Rafael Arcanjo dos Santos
13

. A partir de quatro 

edições de cada um dos veículos, realizaremos uma análise contrastiva, orientada para o 

exame da comunicação narrativa e da organização argumentativa. Em ambos os jornais, 

escolhemos edições que cobrem o período relativo ao ano 1930, sendo que em cada um 

destes, examinaremos uma edição que é de janeiro de 1931. Porém, neste caso, trata-se 

de produções que evidenciam práticas sociais e discursivas ocorridas, 

predominantemente, no mês de dezembro de 1930. Para melhor clareza sobre essa 

questão, assinalamos, abaixo, as edições de onde recolhemos o corpus: 

 

Tabela 1-Jornais de coleta do corpus 

Jornal Data da edição Número da edição 

 

 

O Germinal 

28 fevereiro 1930 708 

31 outubro 1930 709 

5 dezembro 1930 710 

3 janeiro 1931 

 

711 

 

 

O Cruzeiro 

19 fevereiro 1930 7 

25 outubro 1930 3 

6 dezembro 1930 4 

25 janeiro 1931 5 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

                                                                                                                                               
um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por 

considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada.” (GOFFMAN, 

2005 citado por PEREIRA, 2010, p. 11). Seriam, portanto, características deste conceito: a vida em 

regime de internato, sob um mesmo espaço e autoridade; o aspecto segregativo que direciona a 

formatação do olhar para o outro (externo); a vertente homogeneizante que prevalece entre os que vivem 

sob as mesmas regras; a normalização de rotinas cotidianas, tendo como critério a cultura das classes 

dirigentes; a construção conceitual de um “espírito de corpo”, sentimentos de pertença e identidade 

próprias ao grupo. Ou seja, os menores segmentos da atividade de um internato estão sujeitos a 

regulamentos e julgamentos. Junto a estas características se encontrariam os princípios da neocristandade, 

a partir do Papa Pio XI. (PEREIRA, 2010,  p.18-20). 
13

 O Acervo Particular Rafael Arcanjo dos Santos é formado por uma ampla coleção de jornais, panfletos, 

boletins e cartazes que circularam na cidade de Mariana, sobretudo, a partir do ano 1900. Essa coleção foi 

doada ao GEDEM-ICHS-UFOP, em dezembro de 2013, e acha-se instalada no Centro de Pesquisa 

Linguagem, Memória e Tradução (Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos da Linguagem) em 

processo de tratamento e digitalização, para a constituição de um Banco de Dados online, que servirá à 

pesquisa da comunidade científica, em especial, na área das Ciências Humanas e Sociais.  
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Quanto ao período de exame, temos a observar o seguinte: 1) em ambos, escolhemos 

iniciar por edições do mês de fevereiro de 1930. Isto nos possibilita verificar como cada 

um dos veículos constrói a sua narrativa sobre o processo político em curso, bem como 

as suas expectativas em torno das eleições realizadas, em todo o país, no dia 1º de 

março. 2) Saltamos das edições do mês de fevereiro para as de outubro e, a partir daí, 

seguimos os três meses seguintes de cada um dos jornais. Isso se deve ao fato que seria 

muito amplo se trabalhássemos com a análise de todas as edições. Além disso, é 

importante dizer que se tivéssemos a intenção de analisar todas as edições do período 

encontraríamos um problema: O Germinal não circulou entre os meses de março e 

outubro de 1930. Não conseguimos uma evidência sobre o motivo da paralisação do 

jornal, mas a edição de outubro menciona que, a partir das eleições ocorridas em 1° de 

março “exerceu esse governo [de Washington Luís] a tyrannia”. Esse pode ter sido um 

“motivo de força maior” que impediu a periodicidade regular das edições. Este fato 

pode ser comprovado pela numeração das edições: a edição nº 708, de fevereiro; e a 

edição 709, de outubro. Voltaremos a essa questão na análise. 3) Na citação de 

fragmentos do corpus, utilizaremos como referência indicativa sempre o dia, mês e ano 

do jornal. 

Para a análise, levamos em conta o conjunto das “matérias” dos jornais no período 

assinalado (1930). Entretanto, será necessário, por vezes, que façamos alusão ou 

utilizemos, como ilustração, alguma edição anterior ou mesmo posterior. Isso será 

importante para nos situarmos na cadeia de acontecimentos discursivos regulares. 

Porém, é importante especificar que, a análise buscará ser mais detalhada em relação 

aos “textos” escolhidos para o corpus, evitando, assim, que a apresentação da pesquisa 

fique muito longa. A seguir, apresentaremos os títulos dos “textos” escolhidos para a 

análise mais detida. 
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Tabela 2 - O corpus de análise 

Jornal Data da edição Nº da 

edição 

Textos do corpus 

 

O Germinal 

 

28 fevereiro 1930 

 

708 

 

-“A Postos!” (p. 1) 

- “Aos nossos amigos correligionários do P. R. 

M., deste município” (p. 1) 

- “Anniversario” (p. 1) 

- “Dr. Gomes Freire” (p. 1/ p. 4) 

31 outubro 1930 709 - “A Revolução triumphante” (p. 1) 

- “Movimento revolucionário de 1930” (p. 1-2) 

- “D. Helvecio Gomes de Oliveira” (p. 2) 

- “Nossas homenagens” (p. 2-3) 

- “Batalhão Patriotico em Mariana” (p. 3) 

- Revolução de 1930 (p. 3) 

- “Victoria da Revolução em Diogo de 

Vasconcellos de Marianna” (p. 3) 

 

05 dezembro 1930 710 - “Attentado contra o delegado regional Dr. 

Thomaz Volney” (p. 1) 

- “Major Alvino Alvim de Menezes” (p.1) 

- “Pelo Municipio de Cachoeira do Campo” (p. 

2) 

 

03 janeiro 1931 711 - “O nosso anniversario” (p. 1) 

- “3 de janeiro” (p. 1) 

- “O Dr. Antonio Carlos e sua ação” (p. 2) 

- “Dr. Gomes Freire” (p. 2) 

 

O Cruzeiro 19 fevereiro 1930 7 - “19 de Fevereiro” (p. 1) 

- “Horas de Crepe” (p. 1) 

 

25 outubro 1930 3 - “O Momento Actual” (p. 1) 

- “Comicio monstro” (p. 2) 

- “Ultima Hora” 

 

06 dezembro 1930 4 - “Oitavo anniversario da entrada solene do Snr. 

D. Helvecio na Cathedral de Marianna” (p. 1-2)  

- “Patria Nova” (p. 2)  

- “Entre Heróes” (p. 2) 

- “O Bispo Patriota” (p. 2) 

- “Carta Honrosa” (p. 2) 

- “O Clero e a Revolução” (p. 3)  

- “Parte Noticiosa – Aos nossos leitores” (p. 4) 

 

25 janeiro 1931 5 - “Dr. Bernardo Aroeira” (p. 1)  

- “Discurso” (p. 2)  

- “Posse do prefeito” (p. 3) 

- “D. Helvecio” (p. 3) 

- “Major Alvim Alvino de Menezes” (p.3) 

- “Grupo Escolar D. Benevides” (p. 3) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ainda em relação ao corpus, ressaltamos que o conjunto de matérias em cada um dos 

jornais se apresenta como uma possibilidade de construção da narrativa sobre a 
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Revolução de 1930. Quer dizer, temos, então, um acontecimento que pode ser contado 

de formas distintas, na narrativa construída por O Germinal e na narrativa de O 

Cruzeiro. Porém, essa é uma hipótese que deverá ser comprovada ao final da análise, 

salientando que, em nossa perspectiva não se trata de optar por um dos dois jornais e 

considerar que as suas concepções seriam melhores do que as concepções do outro. Na 

verdade, assinalaremos, de maneira contrastiva, nos níveis narrativo e argumentativo, a 

maneira como cada um percebe e constrói o acontecimento discursivo, os valores que 

evidencia, os afetos, estratégias de construção do ethos, de razoabilidade e 

representações identitárias voltadas ao cidadão marianense. Mas não agiremos assim 

com o interesse de qualificar suas performances, e, sim, com uma orientação para 

percebê-los como possibilidades de construção, naquele momento, de determinados 

efeitos de sentido pela linguagem. 

Em relação ao tipo de pesquisa que se segue, salientamos que se trata de um estudo 

qualitativo, em que procederemos, via de regra, a três etapas, justapostas: a identificação 

de ocorrências linguístico-discusiva, a descrição e a interpretação – o que nos 

possibilitará a percepção de possíveis efeitos discursivos no uso de formas linguísticas 

orientadas enquanto estratégias discursivas. Trata-se, sobretudo, de um exame de 

práticas discursivas realizadas pela linguagem, quer dizer, pela construção de um evento 

(Revolução de 1930) por cada um dos jornais. Nesta perspectiva, também não 

postulamos que qualquer um dos jornais tivesse clareza sobre o desenrolar do 

acontecimento que construía. Eram construções que se apresentavam no momento em 

que viviam os fatos, portanto, sem nenhum conhecimento finalístico ou teleológico. 

Entretanto, o compartilhamento de saberes e de imaginários do período permitia que 

fizessem algumas considerações (apostas) sobre as perspectivas. Isso é o que os movia 

na continuidade das suas formulações. Daí, uma diferença importante em relação à 

nossa posição de analista que, vivendo em momento posterior, podemos nos apoderar 

de conhecimentos diversos, inclusive da história e da memória coletiva sobre aquele 

período, como contribuições tanto para a identificação dos fenômenos e das formas da 

língua, quanto para a descrição e a interpretação dos efeitos possíveis.  
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CAPÍTULO 2 

 

O DISPOSITIVO DOS JORNAIS E AS 

ESTRATÉGIAS DE IDENTIFICAÇÃO  
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2 O DISPOSITIVO DOS JORNAIS E AS ESTRATÉGIAS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

2.1 O dispositivo em atos de enunciação dos jornais 

 

Os dispositivos são os lugares materiais ou imateriais nos quais se inscrevem 

(necessariamente) os textos; eles possuem uma forma que é sua especificidade, um 

modo de estruturação do espaço e do tempo, e, se encaixam uns nos outros; por 

exemplo: o jornal se inscreve no dispositivo geral de informação e, ele próprio contém 

dispositivos que lhe são subordinados, como o sistema de títulos. Além disso, podemos 

considerar que os dispositivos pertencem a lugares institucionais, sendo o dispositivo e 

o lugar indissociáveis do sentido – um se atualiza pelo outro, e que, do ponto de vista 

genético, o dispositivo e o texto se precedem e se determinam mutuamente 

(MOUILLAUD, 2002, p. 34-35). Nesse sentido, os jornais marianenses O Germinal e 

O Cruzeiro constituem-se como componentes do dispositivo de informação da cidade 

em determinado período de tempo no século XX
14

: o primeiro tem início em 03 de 

janeiro de 1905 (em substituição ao Rio Carmo, que circulou entre 25 de dezembro de 

1900 e dezembro de 1904) e foi editado até 1955, enquanto o segundo circulou entre 02 

de julho de 1929 e 23 de março de 1935. Quais eram as características gerais e 

específicas destes dispositivos de informação? 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Uma descrição pormenorizada da imprensa marianense, no período de 1830 a 1989, encontra-se em 

artigo de Rafael Arcanjo Santos. (Acervo Particular Rafael Arcanjo dos Santos, disponível no CPLMT – 

Centro de Pesquisa sobre Linguagem, Memória e Tradução, no ICHS-UFOP). 
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Figura 4 - Jornal O Germinal, 28/02/1930  Figura 5 - Jornal O Cruzeiro, 19/02/1930 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O GERMINAL, 1930. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O CRUZEIRO, 1930. 

 

Como pode ser visto nas figuras 4 e 5, ambos os jornais se concretizam em formato 

escritural, com palavras e, quase sempre, imagens fixas (fotografias), gravadas em um 

suporte de papel (a medida predominante nas edições é 48x33cm, com alguma variação 

na coleção). Formalmente, a edição de O Germinal no período de análise é quinzenal e 

a de O Cruzeiro é mensal, embora, na prática, isso não se concretize em relação a O 

Germinal. Este manteve uma periodicidade irregular, com: 1 edição em fevereiro de 

1930, 1 edição em outubro de 1930, 1 edição em dezembro e 1 edição em janeiro de 

1931. Já O Cruzeiro manteve periodicidade quase mensal. Ambos destinavam-se à 

venda aos assinantes e colaboradores, mas também ao grande público – o que os 

colocava como jornais de massa
15

.  

                                                 
15

 Expressões como “massa”, “povo” e “cidadãos” aparecem, por vezes, como designação do público 

destinatário.  
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A característica locutiva se dá numa escrita individual (através da figura do redator, de 

cartas e colaboradores) ou assumida por um coletivo (o Jornal). Cada veículo possui o 

seu redator. No caso de O Germinal, as figuras de “Colaboradores diversos” e de 

“Correspondente” (nos distritos) participam da sua edição, sendo o processo articulado 

por um “Gerente” (J. Queiroz de Almeida). Já O Cruzeiro reserva um espaço de 

“Expediente” do Jornal, em que comunica o nome do seu redator (o jornalista 

Waldemar Moura Santos) e conta com a participação de “colaboradores” ocasionais, 

que assinam suas contribuições e cartas.  

Como tudo passa pela figura de um editor, que desaparece no interior do jornal, 

podemos afirmar que a instância de produção tem como sujeito comunicante o próprio 

jornal. Este é o sujeito (jurídico e) de papel social, no qual se atualiza a participação 

empírica dos colaboradores de cada veículo de informação. O seu correlato, ou sujeito 

interpretante, na instância de recepção, é o sujeito leitor, que, pelo papel social que 

exerce na esfera pública em formação se define como um leitor-cidadão. Em ambos os 

casos, pode-se dizer que há numa relação distanciada entre aquele que lê e aquele que 

escreve, porém, como se trata de veículos de informação que circulavam em uma cidade 

de médio porte, deveria ser comum que os editores, leitores e colaboradores se 

conhecessem, ou pelo menos que havia possibilidade de se tornarem conhecidos em 

algum momento da vida. Assim, é possível que os acontecimentos construídos pela 

imprensa, bem como os personagens que ela evidencia sejam plenamente identificados 

no cotidiano da cidade.  

Figura 6 – Expediente do Jornal O Cruzeiro, 28/01/1931 

 

Fonte: O CRUZEIRO, 1931. 
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Quantos exemplares eram produzidos por cada um dos Jornais? Qual era o público 

leitor? Adiantemos que o formato, a diagramação e investimento gráfico (tipos e 

fotografias) indicam que ambos os jornais circulavam entre os “assinantes e 

admiradores”
16

 e que buscavam atingir, como alvo, um público amplo (a massa). No 

entanto, não dispomos de dados sobre o número de exemplares de cada edição, mesmo 

que possamos fazer alguma conjectura. No tempo de circulação dos jornais, o número 

de habitantes da cidade seria em torno de 40 mil indivíduos
17

, porém qual seria o 

número de leitores e o de não leitores? Qual teria sido o perfil do leitor efetivo? Temos, 

é certo, alguns comentários de leitores (espécie de “Carta do Leitor”), mas estas são 

dúvidas que permaneceram na pesquisa. Sabemos, por outro lado, que havia três escolas 

regulares na região urbana da cidade: o Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte, 

escola religiosa, dirigida ao público masculino; o Colégio Providência, também escola 

religiosa, exclusiva para o público feminino e o Grupo Escolar Gomes Freire, que, 

constituído em 1914, seria a única escola pública no período – o que estava longe de 

significar uma ampla possibilidade da prática de leitura.
18

. 

 

Figura 7 – Jornal O Germinal, 05/12/1930 Figura 8 – Jornal O Germinal, 28/02/1930 

 

Fonte: O GERMINAL, 1930. 

Fonte: O GERMINAL, 1930. 
 

 

                                                 
16

 Esta referência se encontra no O Germinal, 03/01/1931, p. 01. No caso de O Cruzeiro, o 

“Expediente” registra o valor da assinatura anual, de 5$000, 28/01/1931, p. 01.  
17

 De acordo com Manuela Areias Costa (2012b), o recenceamento de 1920 indica que Mariana possuía, à 

época, 40.563 habitantes. (Annuário Estatístico de Minas Gerais de 1921, citado por COSTA, 2012b). 
18

 Não se pode descartar a prática de leitura em voz alta para um grande público e outras experiências de 

oralização da escrita. Contudo, não conhecemos dados a este respeito. 



 

 

 

 

 

40 

Em segundo lugar, tanto o jornal O Germinal quanto o jornal O Cruzeiro poderiam ser 

caracterizados como enunciadores do tipo jornal-tribuna. Ou seja, jornais que se 

colocavam na condição de porta-vozes de determinados setores ou doutrinas. O 

Germinal era um jornal-tribuna do partido republicano mineiro, enquanto o O 

Cruzeiro era o jornal-tribuna da União dos Moços Católicos. Tais caracterizações se 

faziam explícitas nos cabeçalhos dos respectivos dispositivos. Isso colocava também, de 

maneira explícita, qual seria o recorte dentre o leitorado para o possível sujeito 

destinatário. Para o O Germinal, o interlocutor privilegiado ou destinatário era, 

sobretudo, um correligionário ou cidadão engajado nas questões do Partido no 

município; já para o O Cruzeiro, o sujeito destinatário do discurso jornalístico era um 

membro da mocidade católica e de outros movimentos de associação religiosa 

vinculados à arquidiocese. Entretanto, naquele momento a distinção empírica entre estas 

duas categorias de sujeitos na cidade de Mariana era bastante sutil, pois o Partido 

Republicano era o único partido e tinha uma orientação de manutenção de um ativismo 

político constante na sociedade marianense, ao ponto de se poder dizer que: afinal, 

somos todos republicanos em Mariana. Da mesma maneira, quem, afinal, não seria um 

“moço católico” na “cidade dos bispos”? Voltaremos a estas questões gerais no capítulo 

seguinte, mas vejamos algumas características específicas de cada um dos jornais. 

 

2.2 O nome do jornal e a sua apresentação no dispositivo 

 

O nome do Jornal tem um significado especial, pois compreende um enunciado que dá 

corpo ao dispositivo. Na medida em que os leitores, cidadãos e instituições reconhecem 

a sua legitimidade e a sua credibilidade, estes passam a se referir comumente ao nome 

do jornal como sendo “o jornal”, ou seja, um órgão importante para a vida coletiva. 

Neste caso, o nome que parece ser um enunciado mínimo (O Germinal ou O Cruzeiro) 

passa a ser o enunciado dominante no dispositivo. “Você leu o Germinal?”, por 

exemplo, pode ser uma questão para dar início à conversa sobre um título ou conteúdo 

específico. Para isso contribui, também, a fixação do nome em um espaço específico do 

Jornal. Ou seja, a sua identidade deve estar sob foco, pois, como afirma Maurice 
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Mouillaud (2002, p. 86), “Não se trata de um enunciado isolado e autônomo, mas de um 

enunciado que aparece no jornal em locais bem determinados, lugares de onde não se 

pode extraí-lo, sob pena de perder o sentido.” 

Por isso, o nome do jornal, como enunciado, é um porta-voz do próprio dispositivo. Ele 

oferece ao conjunto de leitores, cidadãos e instituições uma visão sobre si, como 

orientadora da imagem de si que cria pelo discurso (forma verbal, icônica, localização, 

corpo e formato da letra etc.) no tempo e no espaço. Essa sua presença é uma marca 

reconhecida dentre os outros enunciadores, com os quais estabelece uma relação 

polêmica ou de aliança, antes mesmo que as polêmicas ou manifestações mais amplas 

de aliança se evidenciem. Uma polêmica silenciosa dos nomes precede, como disse 

Mouillaud (2002), antes mesmo que a polêmica tagarela se manifeste. E, com isso, 

instala-se uma expectativa de espera em relação ao próximo número ou edição do 

jornal. 

Em O Germinal e O Cruzeiro, o fato de se instalarem como órgãos representativos de 

parcelas da população (e esta é uma marca que se agrega a cada um dos jornais em 

pauta como o segundo enunciado dos mesmos) faz com que este desejo manifesto de 

representação seja passível de reconhecimento em esfera mais ampla do que a de 

circulação do jornal. Isso é ainda mais forte pela característica de instituição totalizante, 

que é incorporada por cada um dos órgãos de informação. O Germinal, por exemplo, se 

coloca como “ÓRGAM DO PARTIDO REPUBLICANO MINEIRO NO MUNICÍPIO” 

(Mariana). Porém, a sua idealidade de construção social e de construção do poder 

político faz com que se dirija a todos os cidadãos, seja como correligionários, 

companheiros ou marianenses (“valorosos marianenses”) e mineiros. Da parte de O 

Cruzeiro, ocorre algo similar e ainda mais amplo, pois ao se alçar como “Órgão 

Official da União dos Moços Catholicos” coloca-se em rede de aliança com os 

“congregados” de várias outras cidades e estados; ao mesmo tempo, dirige-se ao 

conjunto dos católicos, dos cristãos etc. E, na linha totalizante, se dirige, também, a 

todos os marianenses, aos mineiros e cidadãos, porém com a mesma proposição 

“religiosa”.  

Além disso, o corpus de pesquisa reúne dois nomes que se apresentam, por si, como 

possibilidades discursivas fortes, ou seja, enunciados que colocam em perspectiva 
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potentes representações da memória. Tomemos, neste sentido, o jornal O Germinal. O 

significado de dicionário de germinal nos remete a duas palavras, expressas pelo 

Aurélio (1999, p. 985) da seguinte maneira: 

Germinal
1
. [Do fr. Germinal.] S.m. Cronol. V. calendário 

republicano. 

Germinal
2
. [De germin(i)- + al

1
.] Adj. 2 g. 1. Relativo ao germe. 2. 

Biol. Relativo às células reprodutivas dos seres vivos, os gametas. 

 

Ao refazermos a consulta para “V. calendário republicano”, o Aurélio (1999, p. 371) 

descreve que: 

Calendário republicano. Cronol. Calendário instituído na França 

pela Convenção, na Revolução Francesa, em 24.10.1793, tendo sido 

novamente substituído pelo calendário gregoriano em 1.1.1806, e no 

qual o ano tinha 12 meses de 30 dias cada um, acrescidos de cinco 

dias complementares, dedicados às festas republicanas, e começava no 

equinócio do outono do hemisfério norte (22 de setembro). Eis, por 

ordem os nomes dos meses: vendemiário, brumário, frimário, nivoso, 

pluvioso, ventoso, germinal, floreal, prairial, messidor, termidor e 

frutidor. [Convencionou-se que o ano I da República teria começo no 

dia 22 de setembro de 1872]. 

 

O Germinal corresponde, sabemos, à tradução do livro de Émile Zola (Germinal), 

publicado em 1885. No romance, o protagonista (Etienne Lentier) vive um momento 

tenso em sua vida, como operário na mina de carvão. Em meio ao sofrimento da vida 

cotidiana e aos baixos salários, a situação se torna ainda mais caótica em um cenário de 

crise econômica, quando a Companhia das Minas decreta uma política de rebaixamento 

salarial. Isso leva os mineiros à greve, da qual Lentier participa com determinação, 

levando à frente o seu sonho de construção de uma sociedade mais justa e sem 

exploração. O cenário se torna extremamente violento, com a repressão policial e 

sabotagem da parte de uma parcela dos trabalhadores – o que faz com que diversos 

mineiros morram, em razão de tiros da política, ou em razão do terrível acidente 

decorrente da sabotagem de uma parte dos grevistas. Ao final, Lentier sobrevive e 

resolve dedicar os demais dias da sua vida ao esforço de organização sindical e à luta 
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dos trabalhadores, como reforço do seu sonho de que a injustiça terá fim e uma nova 

sociedade será construída com a força dos operários. 

Figura 9 – Capa e folha de rosto da 1ª edição do livro Germinal, de Émile Zola 

 

Fonte: ÉMILE ZOLA, 1885. 

 

O tempo transcorrido entre a recepção da primeira edição do romance de Zola, 

Germinal, e a primeira edição de O Germinal foi de vinte anos. Quer dizer, o livro de 

Zola teve a sua publicação em 1885; já o surgimento do jornal homônimo, em Mariana, 

deu-se em 1905, como podemos observar nos dêiticos que indicam, no cabeçalho, o 

tempo e o espaço da primeira edição do jornal. É possível que, nesse intervalo, alguns 

dos principais colaboradores do Jornal tenham feito a leitura do romance Germinal, 

sobretudo, é possível que o seu principal orientador político, Gomes Freire de Andrade, 

tenha lido e formulado diversos comentários elogiosos sobre a obra e sobre o autor. 

Formado em Medicina, na corte do Brasil, o Dr. Gomes Freire teve acesso ao romance, 

certamente, tão logo se deu a sua difusão em Paris. Afinal, participar da recepção de 

títulos de prestígio na França era parte de um imaginário simbólico privilegiado pela 

intelectualidade brasileira. Além disso, tal qual Zola, o nosso médico tinha uma forte 

convicção republicana, tendo sido um dos signatários do Manifesto de Fundação do 

Partido, em Ouro Preto, e já se destacava como chefe político local do PRM em 

Mariana. Mais ainda, como ativista atento às questões do partido, colocava-se como o 

seu chefe intelectual. 
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Figura 10 – Jornal O Germinal, 31/10/1930 

Fonte: O GERMINAL, 1930. 

 

O nome de O Germinal seria, no caso, uma homenagem ao romance de mesmo nome e 

corresponderia, no nível discursivo, a uma estratégia de disseminação da cultura 

libertária, pois “Germinal” é, de acordo com o calendário republicano, o primeiro mês 

da primavera, momento em que a semente está se abrindo, como analogia, ao despertar 

de uma consciência classista e que se dá ao final da greve e do romance, quando os 

operários começam a pressentir que um novo mundo é possível e se colocam na luta 

para que este sonho se torne realidade. 

O Germinal, o jornal, pode ser, nesse sentido, uma sequência que vincula o jornal ao 

romance Germinal – uma analogia em solo brasileiro, sob a influência do republicano 

histórico e convicto que seria Gomes Freire. Este é um caminho possível para se pensar 

sobre a motivação de transposição do nome para a realidade marianense. A partir da sua 

presença, poderia-se afirmar algo como: “percebo que melhores dias virão... e isto já se 

encontra em nosso horizonte, pela presença do Partido Republicano”. Nesse caso, O 

Germinal seria o símbolo desta esperança. Esta nos parece ser uma possibilidade de 

análise que se aproxima e incorpora questões levantadas por outros autores, como 

Carvalho, Marcusso e Vieira (2009) quando afirmam sobre  

Que relações teria esse nome [O Germinal] com a realidade local? 

Teria relação com as idéias do autor Emile Zola? Seria uma 

homenagem ao autor, cuja história de vida aponta para algumas 

semelhanças com a vida deste? Ambos eram órfãos de pai e foram 

educados pela mãe, com muitas dificuldades financeiras. Como 

também a semelhança no tocante ao engajamento político, 

característica sempre presente na vida do escritor. Cabe também 

recordar que a mãe de Gomes Freire era de descendência francesa. Ou 

seria alguma alusão quanto à vida dos mineiros do carvão e os 

mineiros das minas de Mariana? Ou seria uma influência da amizade 

com Alphonsus Guimarães? Teria nosso médico político inclinações 

literárias? Ou a escolha do nome O Germinal denota uma posição 
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política mais à esquerda do que os republicanos da época? 

(CARVALHO; MARCUSSO; VIEIRA, 2009, p. 16-17). 

 

Seja como um eco ao romance, ou seja, como uma homenagem ao romancista, o nome 

O Germinal se coloca de maneira adequada à propaganda republicana, do ponto de 

vista de sujeitos de orientação jacobina – este pode ser o caso do Dr. Gomes Freire. A 

partir desta denominação, o foco para a convicção republicana ganha uma expansão de 

sentido em duas direções: no espectro da representação política, como uma 

representação à esquerda, e no dimensionamento espacial. Com isso, o nome cria uma 

simbologia que distingue o republicanismo praticado em Mariana, pelo grupo do Dr. 

Gomes Freire, em relação ao viés político continuista que decorre “naturalmente” do 

período monárquico, já que, com a Proclamação de 15 de novembro de 1889, todos (ou 

quase todos) os políticos monarquistas do país se tornaram republicanos, da noite para o 

dia
19

. Isto é, os mesmos representantes das elites oligárquicas que, durante todo o 

império, colocaram-se como monarquistas liberais e/ou como monarquistas 

conservadores, tornavam-se, a partir de então, no nível explícito, republicanos.  

O nome do jornal O Cruzeiro é, igualmente, um enunciado central na vida deste jornal. 

De estrutura bem simples, como em O Germinal, o enunciado forma-se pelo artigo 

definido masculino, singular O (em caixa alta) seguido pelo vocábulo CRUZEIRO 

(também em caixa alta). Cruzeiro, por sua vez, é formado a partir do radical cruz- mais 

o sufixo -eiro. “Cruz”, no entanto, é um significante pleno e, talvez, um dos signos mais 

antigos e de maior densidade valorativa no mundo, por sua simbologia mística e 

religiosa, como aponta Lexikon (1997, p. 70). Em seu Dicionário de Símbolos, o autor 

descreve a importância da cruz desde o mundo antigo, nas mais diversas civilizações: 

gregos, chineses, africanos, judeus, árabes etc., tendo recebido um tratamento especial 

pelo cristinanismo, “[...] em razão da cruz em que morreu Cristo, ela recebeu o 

significado especial de símbolo do sofrimento, mas também do triunfo de Cristo e, de 

maneira geral, do cristianismo.” (LEXIKON, 1997, p. 71). Este parece ser o significado 

que dá sentido ao jornal O Cruzeiro, que tem a sua origem e percurso no interior da 

igreja católica marianense. Ou seja, é um jornal que se insere na própria narrativa 

religiosa da cidade de Mariana, colocando-se entre 1929 – ano da sua fundação – e 
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 Exceção: pequenos partidos, independentes e ocasionais. (CARVALHO, 2010, p. 13). 
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1935, como o “Órgão Official da União de Moços Catholicos”. Tal característica ou 

natureza representativa faz com que este veículo de imprensa também possa ser 

considerado um tipo de jornal-tribuna: ele é uma espécie de porta-voz de um corpo 

doutrinário do ativismo religioso marianense naquele período. E, como veremos 

adiante, trata-se de um ativismo em que o fervor religioso se combina ao engajamento 

político. 

Porém, é interessante observar um pouco mais sobre a produtividade na significação do 

vocábulo “cruzeiro”. Como observamos, na narrativa do cristianismo, a cruz foi o 

artefato utilizado para o martírio e morte de Jesus Cristo, o filho de Deus, mas tornou-se 

também o símbolo da superação da morte ou ressurreição. É, assim, um símbolo que 

estaria na origem da própria religião cristã.  No seu uso como adjetivo, “cruzeiro” pode 

indicar aquele que produz tal artefato, ou que o possui ou que é marcado por ele. 

(“Pedro é cruzeiro”, pode se referir à Pedro, por exemplo, se ele fabrica o objeto cruz 

para o comércio).  

“Cruzeiro” pode ser também um substantivo. É comum neste segundo uso, que nos 

adros das igrejas, em praças ou nos pontos mais altos de uma cidade se tenha um 

cruzeiro – uma grande cruz de pedra ou de madeira, por vezes iluminada, e que serve de 

referência ao próprio espaço da sua instalação. Por exemplo, “O bairro Cruzeiro é 

aquele em que se encontra uma grande cruz”. Devido à força do catolicismo entre os 

portugueses, a instalação de um cruzeiro nas vilas e arraiais, no período colonial, 

poderia ser o cumprimento de um voto, dentro da simbologia da promessa religiosa. 

Ainda como substantivo, “cruzeiro” pode ter referência voltada para a astronomia, 

indicando a constelação do “cruzeiro do sul”: conjunto de cinco estrelas, visível a olho 

nu no hemisfério sul e próximo à Linha do Equador. Apesar de ser uma constelação 

pequena, o cruzeiro do sul tem uma importância fundamental na orientação espacial e 

numa versão oficial da história do Brasil terá influenciado a viagem de Cabral em 1500. 

Assim, nas correspondências e querelas acerca da denominação às terras “descobertas” 

constam três designações feitas por Cabral e seus auxiliares: Terra de Vera Cruz, Ilha de 

Vera Cruz e Terras da Santa Cruz (SOUZA, 2001, p. 66-68). Pela similaridade entre a 

imagem do cruzeiro e a própria cruz, surgiram, assim, os primeiros nomes para o Brasil.  
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Verdade ou imaginação, o que nos parece importante é que o “cruzeiro” está presente, 

desde então, no imaginário nacional. Para se ter uma ideia, logo após com a decretação 

do fim do Império e com a Proclamação da República, tornou-se símbolo e peça chave 

republicana, sendo inscrito no escudo nacional e na Bandeira do Brasil.  

Assim, a atribuição de significado para o substantivo “cruzeiro”
20

 coloca-nos diante de 

pelo menos duas possibilidades que serão úteis ao nome de jornal O Cruzeiro – um 

jornal-tribuna do ativismo religioso e do engajamento político. De um lado, a força 

religiosa: com a indicação de valores cristãos (abnegação, perseverança e 

ressurreição) e com o noticiário vinculado aos interesses da fé, na cidade de Mariana. 

Do outro lado, a expressão de um movimento (religioso) de massa, uma força política, 

que se difundia a partir de um centro institucional de poder simbólico – um símbolo da 

república; vinculado, portanto, aos interesses políticos, mas sob a mediação da Igreja. 

Ele recupera, assim, duas tradições que são fortemente representadas na cidade de 

Mariana. 

Figura 11 – Jornal O Cruzeiro, 19/02/1930 

Fonte: O CRUZEIRO, 1930. 

 

O Jornal parece jogar com uma característica discursiva dupla: o religioso e o político. 

Essa se evidencia de maneira suplementar ao nome, como um tipo de estratégia que 

aponta para o “dizer verdadeiro” e para o ato de “professar a fé” (que joga com a 

credibilidade e a captação), mas, sobretudo, como um tipo de restrição à tomada da 

palavra – que se inscreve no cotidiano do jornal, pelas insígnias Deus (inscrita na 

extremidade esquerda, no cabeçalho), Pátria (inscrita na extremidade direita, no 

cabeçalho) e, no centro, a declaração da natureza enunciativa do jornal, como Orgão 

Official da União dos Moços Catholicos. Quer dizer, somente pode tomar a palavra 

aquele que estiver credenciado por essa autoridade totalizante que mescla o campo 
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 O Aurélio apresenta também outros significados de dicionário para o léxico “cruzeiro”. Não nos 

estenderemos nesta observação, para não fugir ao nosso objetivo. 
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político ao domínio religioso, sob risco de se fazer da política um preceito religioso. 

Daí, talvez, a necessidade de se manter no expediente do Jornal a função de Censor – e, 

no caso, não se trata de uma figura decorativa, como ficou bem explicitado pela carta 

assinada por Waldemar de Moura Santos, redator do Jornal, quando do seu 

impedimento para publicar uma importante notícia sobre acontecimentos na cidade de 

Mariana. 

Aos nossos leitores 

Por se tratar de factos políticos, os acontecimentos que já são do 

domínio público, ocorridos nesta cidade nos dia 20 e 22 de novembro 

passado, deixamos de publicar um valioso e completo noticiário que a 

nossa reportagem conseguiu apanhar naquelles dias de agitação.  

Apesar de ser o commentario baseado na justiça, bem documentado e 

interpretado com rigoroso critério, como o exige a ethica jornalística e 

a lógica do direito, fomos obrigados a corta-lo na ultima hora, 

obedecendo à CENSURA a que estamos sujeitos como dirigentes do 

órgão official da U.M.C. 

Damos este aviso unica e exclusivamente para evitar interpretações 

pró ou conta a orientação desta folha, cujas normas de conducta se 

firmam na obediência às leis do Conselho Superior da U.M.C. do 

Brasil e nas instrucções dos nossos superiores hierarchicos. 

Em face de tas circunstancias, assim procedemos, em cumprimento do 

dever sagrado que nos outorga somente uma independência restricta. 

[...] (O CRUZEIRO, 06/12/1930, p. 3). 

 

Vale ainda fazer um comentário acerca dos enunciados que aparecem ao lado e acima 

do nome de jornal. É importante que sejam destacados, pois se constituem como 

dêiticos de orientação espacial (Mariana) e temporal (a data da edição), bem como aos 

índices que remetem ao lugar que determinada enunciação ocupa numa série ou coleção 

(Anno I; n. 7). Como observa Émile Benveniste (1989), em O aparelho formal da 

enunciação, estes constituem uma classe de “indivíduos linguísticos” que “[...] são 

engendrados de novo cada vez que uma enunciação é proferida, e cada vez eles 

designam algo novo.” (BENVENISTE, 1989, p. 85). Trata-se, assim, de termos 

essenciais da enunciação, pois são necessários à constituição do sentido e orientadores 

da intercompreensão. A não presença dos mesmos retiraria, por exemplo, a 

possibilidade de perceber cada edição como participante da série que se realiza através 
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do tempo – o que retiraria o caráter de parte de uma coleção ou significaria sérios 

problemas à percepção dos mesmos como registro de um acervo. 

A seguir, examinaremos alguns títulos e o sistema de tematização dos jornais. 

Iniciaremos a subseção com o exame voltado para o Jornal O Germinal, em seguida, 

passaremos ao Jornal O Cruzeiro, numa abordagem ilustrativa do tema. 

 

2.3 Os títulos e a tematização nos jornais 

 

O jornal O Germinal, como enunciador partidário – o “órgão do partido republicano 

mineiro”, procurou destacar, na sua primeira página, aquilo que poderia compor o 

noticiário mais importante em cada edição: a posição partidária em 1930. Na edição de 

29 de fevereiro, essa posição se dava com a propaganda em torno das eleições, sob o 

título: “Aos nossos correligionários do PRM, deste Municipio”, e a incitação ao voto 

na lista do PRM. Esta assume, no momento, posição análoga à vigilância de um soldado 

no front de batalha (“A postos”), pois as eleições se dariam no dia seguinte ao de 

distribuição do jornal – o dia 1º de março. Neste sentido, a primeira página traz a 

temática eleitoral em destaque, realçando-a, primeiramente, através de enunciados-título 

anafóricos ou que fazem referência à história, como define Maurice Mouillaud (2002): 

 

Não se trata mais de uma referência a uma classificação de mundo 

[...], mas a um processo histórico. O título anafórico lembra os 

acontecimentos que começaram antes do número e dos quais a 

duração excede a duração quotidiana. O título anafórico confere ao 

jornal uma temporalidade específica. (MOUILLAUD, 2002, p. 104). 

 

Ao fazer a convocação dos correligionários e ao fazer um alerta para que todos estejam 

atentos e em seus postos, o enunciado-título retoma compromissos anteriores assumidos 

entre os chefes políticos nos diversos âmbitos e entre todos os que participarão do pleito 

(ativistas, cabos eleitorais, cidadãos em geral). Trata-se, do seu ponto de vista, de um 

compromisso cívico, assumido em nome do país, pelo conhecimento da sua história e 

desejo de ver uma pátria melhor, cujo exercício se dará daí a alguns instantes, como se 

vê na orientação dêitica seguinte: 
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Dentro de poucas horas, a Nação brasileira assistirá a passagem do 

dia 1º de março, dia esse anciosamente esperado, porque nelle se 

ferirá o maior prélio cívico, talvez, de que se tenha noticia, nos annaes 

da historia política nacional. (O GERMINAL, 28/02/1930, p. 1, grifo 

nosso). 

 

O que estará em jogo nas próximas horas é, segundo o enunciado, a continuidade 

daquilo que teve início pelo sonho e a atividade desses que hoje são convocados: a 

República e a soberania popular, bens cívicos duramente golpeados pelos adversários. 

Porém, nada é certo que haverá a vitória da Aliança Liberal, com Getúlio Vargas e João 

Pessoa. O sucesso depende da atuação engajada dos mesmos correligionários, aqueles 

que comungam os mesmos ideais, já que, pelo pleito desse dia, 

Anciosamente o desejamos porque dos seus resultados depende a 

vitória da soberania popular, tão garlhadamente implantada pelos 

fundadores do novo regimen [a República], tão por eles sonhada, e 

que se transformou no mais aviltante desprestígio, a que a reduziram 

as praxes rotineiras dos inimigos da Democracia. (O GERMINAL, 

28/02/1930, p. 1). 

 

Ganha realce, também, a utilização da imagem dos chefes políticos, por meio de 

fotografias, em que são lembrados o candidato a presidente (Dr. Getúlio Vargas), o 

candidato a vice-presidente (Dr. João Pessoa), o atual governador do estado de Minas 

Gerais (Dr. Antônio Carlos) e o atual senador (Arthur Bernardes), e entremeiam o texto 

escrito. São imagens que funcionam como vetores de memória que trazem à presença os 

ícones da política eleitoral e as autoridades do partido.  

Enunciados que se articulam a partir do enunciado-título possibilitam, por sua vez, um 

ambiente propício para se trazer à presença os dois ícones da política marianense, 

naquele momento: o arcebispo D. Helvécio e o Dr. Gomes Freire. A figura do primeiro 

emerge no enunciado pelo fato de que há dez dias, portanto, no dia 19 de fevereiro, 

comemorou-se a passagem do seu aniversário natalício. Trata-se, portanto, nessa edição 

do jornal, de se manter o momento de júbilo e louvor a este que: 

Desde que aqui aportou, vindo tomar as rédeas do governo do 

Arcebispado de Marianna, pelas virtudes que ornam o seu caracter de 

santo prelado e de distinto cavalheiro, fez de cada uma de suas 

ovelhas um filho espiritual, que o veneram, o respeitam e lhe desejam 
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os mais bellos triumphos para sua Egreja e as suas maiores felicidades 

pessoaes. (O GERMINAL, 28/02/1930, p. 1) 

 

É curioso, no caso do enunciado-título “Aniversário” que, diferentemente dos títulos 

anteriores, os quais identificamos como títulos anafóricos ou de referência, temos, 

agora, um enunciado-título que, em si, não nos remete nem a um evento específico a ser 

lembrado e nem a um enunciado anterior, algo da memória e da história. Títulos como 

este, que não são precedidos de determinantes, são categorizados por Maurice 

Mouillaud (2002), como Títulos Informativos (TI). Um título informativo não demanda 

um complemento e pode representar uma atualização do Título Referência (TR), pois, 

como menciona o mesmo autor: 

 

Nestes títulos informacionais, a referência (tema) está afogada no 

enunciado [...] seja porque é julgada suficientemente evidente por não 

ter de ser produzida, seja porque o aspecto de acontecimento possui 

um relevo que domina a referência: a predominância, seja da 

referência, seja da informação, faz prevalecer seja “o estado”, seja a “a 

surpresa”. (MOUILLAUD, 2002, p. 107). 

 

Esse efeito de surpresa, ou de obviedade, pode estar presente, por exemplo, no fato de 

que um jornal partidário e de influência laica tenha como tematização os votos louvor e 

de reconhecimento ao arcebispo; fazendo, assim, coro “[...] às preces que todos os fieis, 

sem exceção, [...], ao Deus  eterno, em favor de S. Excia. Rvma.” (O GERMINAL, 

28/02/1930, p. 1). Porém, aquele momento era uma ocasião em que os republicanos 

mineiros, que se encontravam articulados na Aliança Liberal, apresentavam-se unidos 

em torno do apoio aos candidatos da Aliança – o que compreendia uma proximidade 

entre o PRM municipal e a Arquidiocese, e, consequentemente, entre O Germinal e O 

Cruzeiro, mesmo que essa proximidade comportasse também o conflito e a disputa em 

torno do poder, como explicitaremos melhor no capítulo seguinte.  

 

As edições do Jornal O Cruzeiro, bem como as do seu contemporâneo O Germinal, 

em 1930, eram impressas em quatro páginas. Vale assinalar que, geralmente, a primeira 

página continha as notícias de maior destaque no período da edição. Essa não 

correspondia, então, à noção de capa, tal como ocorre com o jornal impresso do nosso 

período. Neste sentido, é importante a identificação e análise dos títulos da primeira 
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página do jornal O Cruzeiro, tal como realizamos em relação a O Germinal. 

Abordaremos, para isso, a primeira edição do corpus da pesquisa, Edição n. 7, que foi 

publicada no dia 19 de fevereiro de 1930. 

A notícia de destaque – a primeira que surge na página do jornal – tem por título 19 de 

fevereiro. Qual é o sentido deste título? Seria somente uma repetição da data de edição? 

Na verdade, trata-se, aqui, de um título referencial, que diz respeito a um acontecimento 

amplamente compartilhado na sociedade marianense do período: o aniversário de D. 

Helvécio de Oliveira, o arcebispo de Mariana. Assim, o título é um enunciado completo, 

que contém, em si, a informatividade adequada à troca comunicativa entre o jornal e o 

público destinatário. Isso é assinalado pelo jornal logo no primeiro parágrafo.  

Não é sem novo contentamento e nova alegria que registramos esta 

singular ephemeride da Archidiocese e Mariana. 

Entre as datas mais celebradas esta se realça de modo extraordinário, 

porque nella se festeja o eminente Prelado Brasileiro que vae 

sabiamente traçando o ciclo glorioso de sua administração nesta 

Archidiocese. (O CRUZEIRO, 19/02/1930, p. 1). 

 

 

O que se renova nesta data é o “contentamento” e “alegria”, pois a informação faz parte 

das datas comemorativas da cidade: 19 de fevereiro – aniversário do Bispo, de D. 

Helvécio de Oliveira. É dia de manifestar a ele os votos de felicidades e agradecimento 

pelas ações realizadas em prol da população, as quais tornou possível uma outra 

realidade, como afirma o Jornal: “Hoje já se respiram por aqui ares de civilisação nova e 

progresso”. Enfim, o dia 19 de fevereiro tem um significado especial na página do 

jornal, como também havia manifestado o jornal O Germinal – uma coincidência na 

pauta jornalística que faz com que os dois veículos da mídia se apresentem como 

coenunciadores, neste caso específico da comemoração natalícia de D. Helvécio.  

Como segundo texto de destaque aparece uma notícia sobre a situação política. O título, 

também referencial, é, na atualidade, algo enigmático: Horas de crepe. Que sentido ele 

poderia ter na página do jornal? Que informatividade ele poderia conter? Até onde 

conseguimos perceber, trata-se da tradução de uma expressão da língua francesa: 

L’heure du crêpe. No caso em pauta, “Horas de crepe” tem por tema a crise da 

República (República Velha) e o alerta de que as eleições de 1° de março seriam 
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insuficientes para por fim à crise e levariam o país a uma guerra civil. Ou seja, trata-se 

de uma abordagem que assume o papel de um terceiro: a voz da verdade religiosa que 

avalia os acontecimentos em curso (a crise e a ameaça de quebra da estabilidade política 

republicana) e realiza uma condenação moral da prática política que visa retirar “ao 

povo, o livre e absoluto direito de escolher entre milhares o seu candidato e de o eleger 

com seu sufrágio” (O CRUZEIRO, 25/02/1930, p. 1).  

A tomada de posição em favor de um dos lados em disputa, se é que possamos 

considerar a sua existência, é bastante sutil. Forte mesmo é a previsão de “[...] scenas 

tristissimas e de desolação para as pobres mães de família – que já allucinadas lançam 

um apello, para que esta política poupe o pobre sangue brasileiro que está para se 

derramar [...]”(O CRUZEIRO, 25/02/1930, p. 1). Se considerarmos que ele se posiciona 

favoravelmente a um dos lados da disputa será do lado oposicionista (apoio à Aliança 

Liberal), mas o Jornal não é claro neste sentido. Essa posição ambígua e independente 

talvez justifique o fato de que o Jornal dedique uma única notícia para tratar da situação 

política – os demais temas da publicação tratam de questões religiosas, futebol, notícias 

elogiosas envolvendo a hierarquia da igreja, sociais, entretenimento, etc. 

Na mesma página, o Jornal apresenta uma narrativa intitulada Uma do Mons. Horta. 

Monsenhor Horta foi um sacerdote bastante reconhecido ainda em vida pelos seus atos, 

sendo-lhe atribuído, pela tradição, um ethos de abnegação, generosidade e gestos 

exemplares de santidade. Vale mencionar que se encontra em andamento, no Vaticano, 

o processo para a sua canonização. Lazarista e ultramontano, ele tem o seu nome 

vinculado ao humanismo, à espiritualidade e às demandas socioculturais da 

arquidiocese. Em razão desse perfil religioso ou traços de caráter, certamente, exerceu a 

função de pró-Vigário Geral e exorcista oficial da Arquidiocese, tendo sido ainda 

nomeado Prelado Doméstico pela Santa Sé (PIRES, 2014, p. 28-29).  

O repertório tradicional das histórias e lendas da cidade é repleto de casos envolvendo 

este religioso marianense. “Uma do Mons. Horta” integra esse repertório. No caso em 

pauta, o uso do artigo indefinido (“Uma”) funciona como um anafórico para pinçar a 

lenda
21

. Trata-se de um caso ou de uma narrativa oral dentre as várias que circulam na 

                                                 
21

 Na piada, é mais comum introduzir a história com “aquela” (do português, do papagaio etc.), mas 

também se diz “vou contar uma” (do português, do papagaio etc.). 
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cidade. Ao artigo definido é colocado, então, a função de índice para um relato (na 

primeira página do jornal) de um dado que se situa no mundo (fora do texto). Como 

afirma o narrador: 

Mons. Horta é sacerdote que, seja por commissão da auctoridade 

archidiocesana, seja a pedido de muitas pessoas – sugestão da piedade 

de nossa gente – tem viajado muito por estes rincões de Minas, com 

grande proveito espriritual para os daqueles logares por onde passa. E 

elle gosta de lembrar as cousas passadas, que conta com toda a 

simplisidade que lhe é peculiar. Ora, um dia conversávamos com 

Mons. Horta e elle sahiu com esta: 

“Certa vez, viajava por estas serranias de Minas e fui obrigado a parar 

em uma choupana para tomar alguma cousa, por causa do adiantado 

das horas e longo da jornada. 

Os pobresinhos habitantes da choupana me receberam com muitas 

mostras de contentamento e cortezia. Em poucos minutos 

offereceram-me do que lhes permittia a sua pobreza”. [...] (O 

CRUZEIRO, 19/02/1930, p. 1, grifo nosso). 

 

Como afirma o narrador “elle” (Monsenhor Horta) “gosta de lembrar as cousas 

passadas” em suas viagens e contatos com as pessoas dos locais por onde anda; num 

determinado dia, ele contou esta história: Certa vez, viajava [...]. A narrativa 

continua. Ela deixa perceber que outros relatos poderiam vir à tona em outras ocasiões. 

Porém, o pequeno trecho citado serve para ilustrar o ecletismo da primeira página do 

jornal. Quer dizer, se a primeira página era o espaço para o noticiário de maior destaque 

na Edição, isso não quer dizer que tudo girava em torno dos acontecimentos de impacto 

imediato. Uma história, que trazia à tona o imaginário e a memória coletiva podia 

ocupar o espaço privilegiado nas páginas do jornal, como parte desse repertório de casos 

envolvendo ações e personagens da área de interesse do narrador (jornal). Com qual 

intencionalidade, neste caso específico? Possivelmente como uma homenagem ao 

sacerdote (que se encontrava em estado de saúde precário) e, também, por ser uma 

história (real/ficcional) que poderia dispor o leitor a tornar-se co-enunciador de 

narrativas com tematizações semelhantes (efeito patêmico e efeito de memória/relação). 

Enfim, como fechamento desta subseção, podemos concluir que há similaridades e 

diferenças entre os jornais O Germinal e O Cruzeiro no que diz respeito ao 
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dispositivo, ao sistema de titulação das notícias e à tematização. Voltaremos a essas 

questões em outras oportunidades.  

A seguir, pretendemos refletir sobre um fenômeno discursivo bastante evidenciado pelo 

jornal O Cruzeiro (e ausente de O Germinal): a destacabilidade. Trata-se de um 

fenômeno de destacabilidade textual que, inicialmente, diria respeito mais às estratégias 

do que, propriamente, ao dispositivo. No entanto, entendemos que tal recurso foi uma 

característica da encenação do jornal O Cruzeiro, que contribuiu para identificá-lo 

dentre outros concorrentes na mídia dos anos 1930, na cidade de Mariana
22

.  Quer dizer, 

a destacabilidade evidenciaria a “cara do jornal”, em Mariana. 

 

2.4 A destacabilidade textual: uma estratégia de identificação 

 

Merece uma atenção, neste momento, uma estratégia de destacabilidade que é colocada 

em cena pelo jornal, para a produção de determinados efeitos em seu receptor, mas que 

pode ser também percebida como uma marca de identificação do jornal, em Mariana. 

As estratégias discursivas, segundo Patrick Charaudeau (2010), correspondem às 

possíveis escolhas que os sujeitos falantes fazem na encenação do ato de linguagem. 

Charaudeau (2010) afirma que as relações sociais são marcadas por relações de 

influência e que estas, por sua vez, se encenam na linguagem de acordo com o princípio 

de alteridade, isto é, não há "eu" sem "tu". A consequência disso, continua o autor, é que 

esta tomada de consciência de si como sujeito depende do reconhecimento do outro na 

sua diferença identitária enquanto sujeito falante. Essa diferença identitária implica a 

utilização de estratégias voltadas para solução de problemas na troca linguageira. 

O autor propõe que as estratégias se desenvolvam em três dimensões distintas e não 

excludentes, mas que se diferenciam pela natureza dos seus objetivos: i) uma dimensão 

de legitimação, que, a rigor, constitui-se antes da tomada da fala, mas que deve ser 

mantida e renovada no próprio discurso, quando o sujeito procura determinar a sua 

                                                 
22

 O mesmo recurso é encontrado em diversos jornais em circulação em outras cidades, no período. Bem 

como em jornais impressos de outros países, como observa Maingueneau (2011, p. 25) a cerca da 

“configuração humanista”.  
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posição de autoridade; ii) uma dimensão de credibilidade, que visa determinar a 

posição de verdade do sujeito, de modo que ele possa ser levado a sério; iii) uma 

dimensão de captação, que visa seduzir ou persuadir o parceiro da troca comunicativa, 

fazendo-o entrar no quadro de pensamento do sujeito falante, compartilhando com este 

a intencionalidade do ato, certos valores e emoções.  

Para que os sujeitos falantes ganhem em credibilidade e saibam captar o interlocutor ou 

o público, eles são levados a apostar na influência, se valendo de estratégias discursivas 

em quatro direções: 

1) o modo de estabelecimento de contato com o outro e o modo de 

relação que se instaura entre eles; 2) a construção da imagem do 

sujeito falante (seu ethos); 3) a maneira de tocar o afeto do outro para 

seduzi-lo ou persuadi-lo (o pathos); e 4) os modos de organização do 

discurso que permitem descrever o mundo e explicá-lo segundo os 

princípios da veracidade (o logos). (CHARAUDEAU, 2010, p. 59, 

grifo do autor). 

 

Em outras palavras, tais dimensões das estratégias podem ser relacionadas, em um 

ponto de vista da argumentação no discurso, aos chamados meios de persuasão
23

: o 

ethos, enquanto caráter do orador ou imagem de si criada no discurso, e imagem 

atribuída a um terceiro, que se aproxima, no caso, da dimensão da credibilidade; o 

pathos, enquanto disposições criadas nos ouvintes ou paixões e emoções suscitadas no 

discurso, aproxima-se da dimensão da captação.  

Assim, entrar em contato com o outro implica que se possa justificar a razão pela qual 

se toma a palavra, pois a mesma é um ato de imposição. Ao mesmo tempo em que se 

legitima a tomada de fala, estabelece-se um certo tipo de relação com o outro o que lhe 

assegura um lugar. Trata-se de um processo que Charaudeau (2010) chama de 

regulação interacional. Ao mesmo tempo, a construção da imagem do sujeito falante 

corresponde a uma necessidade, uma vez que o sujeito falante precisa ser reconhecido 

como uma pessoa digna de ser ouvida, processo de identificação. E para tocar o outro, 

                                                 
23

 Esta questão será ampliada no Capítulo 4, quando trataremos da argumentação. No momento, é 

importante salientar que a persuasão é uma orientação discursiva que se coloca nas mais diversas 

possibilidades discursivas e não somente em discursos marcadamente argumentativos. 
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o sujeito falante recorre a estratégias que focam os sentimentos do interlocutor, em um 

processo de dramatização. 

Enfim, o sujeito falante recorrerá a modos de organização discursivo para organizar a 

descrição do mundo que está sendo proposta/imposta ao outro. Segundo o autor, sobre 

este mundo, “[...] podemos descrever e narrar os eventos que nele são produzidos ou 

podemos tentar explicar o como e o porquê de tais eventos.” (CHARAUDEAU, 2010, 

p. 60), isto é, seguindo uma determinada retórica narrativa e argumentativa. Este fato 

vai corresponder a um processo de racionalização mais ligado ao logos, que vai se 

aplicar a outros processos, fazendo com que o discurso se construa em um vai e vem 

entre esses elementos. 

Entendemos que a destacabilidade em geral é um fenômeno que se relaciona tanto às 

diferentes dimensões das estratégias quanto à organização do discurso
24

. No caso 

específico do recurso que se manifesta no corpus, examinaremos sob o prisma da 

credibilidade e da captação. 

As estratégias de destacabilidade, em si, têm sido estudadas por alguns autores, 

principalmente a partir de Dominique Maingueneau (2014). Segundo o autor, a 

destacabilidade se apresenta como um realce de parte de um texto/discurso, que pode 

ocorrer como sobreasseveração ou como aforização: 

 

A sobreasseveração põe em evidência uma sequênia sobre um fundo 

textual, enquanto a aforização – ou mais precisamente, a enunciação 

aforizante – confere um estatuto pragmático específico a um 

enunciado desprovido de contexto. (MAINGUENEAU, 2014, p. 16). 

 

Uma sobreasseveração pode ocorrer com a ajuda de marcadores diversos: de ordem 

aspectual (generalização: “isso sempre acontece”; “enfim, tudo levar a crer que”), 

tipográfica (destaque em uma unidade textual: uso de aspas, itálico, negrito), prosódicos 

(insistência: “retorno a esta questão para...”; “mais uma vez, repito...”), sintáticos 

(construções simétricas: “o que equivale a dizer que...”), semânticos (utilização de 

tropos, como a metáfora: o leão), lexicais (conectores de reformulação: ou seja; 

                                                 
24

 Não será o caso de refletir sobre o tema neste momento. A análise que faremos situa o fenômeno ou 

recurso textual/discursivo no âmbito das dimensões estratégicas de credibilidade e captação. Porém, como 

é um recurso de encenação do ato de linguagem, este poderia ser examinado do ponto de vista dos modos 

de organização do discurso (enunciativo, narrativo, descritivo e argumentativo). 
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pensando melhor, eu diria que...), poéticos (rimas) etc. Já uma enunciação aforizante 

pode se dar a partir de uma destacabilidade “por natureza” (provérbios, emblemas, 

slogans, adágios e frases latinas etc.) ou destacabilidade de um texto. Neste caso, o 

enunciador fala a uma espécie de “auditório universal”, um sujeito “que não se reduz a 

um destinatário localmente especificado” e é “apreendido em sua plenitude imaginária”. 

Isto é o aforizador ou enunciador de uma aforização assume o ethos do locutor que 

ganha uma nova dimensão pelo seu suposto contato com uma fonte transcendental: “ele 

deve supostamente enunciar sua verdade, que não participa de nenhuma negociação”. 

Para isso, busca exprimir o pensamento do locutor, “[...] aquém de todo jogo de 

linguagem: não se trata de uma resposta, de uma argumentação, nem de uma narração, 

mas de pensamento, de tese, proposição [...]” (MAINGUENEAU, 2011, p. 18-19), que 

assume, diríamos uma pretensão de verdade absoluta. E, como afirma o mesmo 

Dominique Maingueneau (2011), enquanto a enunciação textualizante resiste à 

apropriação pela memória, sendo necessário ser um profissional para memorizar textos 

inteiros, a enunciação aforizante se dispõe a ser memorizada.  

No caso presente, nos deteremos em ocorrências de “enunciação aforizante”. O exame 

será feito em três edições do jornal e consistirá na apresentação do texto destacado e de 

um breve comentário, orientando para possíveis efeitos de sentido. Como estaremos 

trabalhando uma estratégia, iremos remeter às chamadas categorias da persuasão (ethos 

e pathos), na identificação de possíveis efeitos de sentido. 

Primeiro caso de enunciação aforizante: 

Na gratissima ephemeride de hoje, affirmamos ser o Exmo. 

Senhor Dom Helvecio o fautor máximo do nosso progresso. 

Hypothecamos, por-isso, á Sua Excia. Revma. nossa sincera 

admiração, com votos de felicidade.  (O CRUZEIRO, 19/02/1930, p. 

1, grifo nosso). 

O texto destacado, que se localiza acima do cabeçalho do jornal, foi retirado da notícia 

intitulada “19 de Fevereiro”, da primeira página do jornal. O tema da notícia trata do 

aniversário de Dom Helvécio. O trecho destacado sofre uma leve alteração em relação 

ao enunciado original. O autor começa com “Na gratíssima ephemeride de hoje”, onde 

originalmente seria: “esta singular ephemeride” (na linha 3, do texto). Depois ele 

complementa a enunciação aforizante com "Afirmamos ser... nossa admiração" (entre a 
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8ª e a 4ª linha de baixo para cima). E fecha: “com votos de felicidade”. Quer dizer, a 

enunciação aforizante corresponde, no fundo, aquilo que já fazia parte do que 

Maingueneau (2014) designa como "enunciação textualizante". Então, trata-se de uma 

enunciação aforizante destacada do texto, com uma leve alteração. 

Esse destacamento tem uma pretensão ilocutória que sugere algo distinto em relação ao 

texto original. Pelo que nos parece, ao destacar, o enunciador tem uma intenção que é 

mais ampla do que o papel que ele desempenha enquanto jornalista. Não se trata apenas 

de informar, mas de parecer constituir-se como espécie de fonte transcendental que se 

dirige a um auditório universal. Nisso, a “gratíssima ephemeride de hoje”, que nada 

mais é do que a data comemorativa do aniversário de Dom Helvécio, se apresenta como 

o momento para expressar que “Dom Helvécio é o fautor máximo do progresso da 

cidade”. 

Nessa enunciação aforizante, o enunciador joga, portanto, com um possível efeito de 

ethos: o jornal se apresenta como um sujeito vinculado ao progresso da cidade e em 

condições de avaliar que o Bispo Dom Helvécio é o fautor maximo do progresso da 

cidade. Nesse sentido, ele fala como se fosse “o” representante da cidade. Um 

enunciador tipo “todo mundo” e que tem muito a agradecer ao bispo, neste dia. Ou seja, 

ao enunciar, esse “todo mundo” o faz como se representasse um consenso na cidade. 

Isto é um enunciador “consensual”, um tipo de “sábio” ou “sujeito da verdade”: alguém 

que tem conhecimento do que se passa na cidade, do posicionamento dos moradores, 

das suas ansiedades, desejos e realizações. Esse conhecimento não ocorre, no entanto, 

por delegação ou deliberação do poder político, mas do poder religioso no cotidiano da 

política.  

Por isso, trata-se de uma enunciação aforizante de cunho testemunhal, levando em conta 

que aforizações testemunhais podem ter também alguma carga informativa, porém, essa 

carga informativa é muito fraca em relação ao viés de testemunho. Nesta aforização há 

uma carga de subjetividade que ganha o contorno plural, nas formas verbais: 

“affirmamos ser”, “hypothecamos” e dêiticos: “ephemeride de hoje”, “nossa” (sincera 

admiração). A forma pluralizada serve para o sujeito se colocar como esse “um ser todo 

mundo”.  
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Além disso, há mesmo uma carga emocional bastante forte. A forma hiperbólica
25

 

“gratíssima ephemeride de hoje”; “o fautor máximo do nosso progresso”, são 

amplificações capazes, possivelmente, de provocar efeitos patêmicos entre o público 

destinatário. Pode-se, ainda, pensar em um certo efeito de memória, ou uma “vontade de 

memória” – que levaria a instalar Dom Helvécio no centro da narrativa jornalística, 

como o herói da cidade.  

Segundo caso de enunciação aforizante: 

Aut libertas – aut nihil! 

A revolução, lidima causa nacional, empolga, nesta hora, todas as 

consciencias, fazendo vibrar de enthusiasmo o povo brasileiro que, ao 

lado das briosas forças armadas, reivindicará os seus direitos de 

liberdade, reintegrando a Republica no regimen feliz da verdadeira 

democracia, como a idealizaram os seus fundadores. (O CRUZEIRO, 

25/10/1930, p. 01). 

 

Este trecho, que se encontra destacado na primeira página, no cabeçalho, acima do 

nome do Jornal, é um caso de enunciação aforizante com alteração textual ampla, isto é, 

destaca partes da notícia “O Momento Atual”, que se encontra também na primeira 

página do jornal, e parte da notícia “Comicio monstro”, que se localiza na terceira e 

quarta páginas. O enunciado destacado não contém exatamente as mesmas frases do 

texto de base – o que serviu para a construção da aforização. Porém, a temática e o 

enfoque de ambos os textos é o mesmo. A frase latina “Aut libertas – aut nihil” (“Ou 

liberdade, ou nada”), por exemplo, teria sido proposta pelo Inconfidente marianense 

Claudio Manoel da Costa como uma legenda para a bandeira da pátria
26

. No texto 

“Comício monstro” o cônego Francisco Vieira Braga, em seu discurso
27

, teria afirmado, 

segundo o Jornal, que 

[...] ouvia as vozes de Joaquim da Rocha, de Claudio Manoel e de 

outros marianenses que clamavam aos seus conterrâneos, chamando-

lhes ao cumprimento do sagrado dever de patriotismo. 

Documentando-o com fatos históricos aqui passados, affirmou que 

Minas sempre esteve de pé. (O CRUZEIRO, 25/10/1930). 

                                                 
25

 A hipérbole é uma figura retórica ou literária que consiste em exagerar de maneira intencional a 

realidade ou relações que se expõe. 
26

 A fórmula escolhida, no entanto, foi a proposta por Alvarenga Peixoto “Libertas quae sera tamen” 

(Liberdade ainda que tardia). 
27

 Utilizamos, nesse caso, o termo discurso como sinônimo de proferimento ou fala de um orador diante 

de um amplo auditório. 



 

 

 

 

 

61 

 

Essa evocação de Cláudio Manoel é que traz à memória a própria frase latina que, com 

Claudio teria recebido uma singularidade na luta dos marianenses pela liberdade. 

Juntamente com diversos trechos dos textos de base, ela é uma espécie de garantia da 

legitimidade, autenticidade da “causa nacional” naquele momento. Desse maneira, a 

aforização corresponde a um resumo, à ideia central, dos dois textos que servirão à 

aforização: o primeiro, intitulado Momento Atual, em que se apresenta um quadro da 

política nacional e “[...] o entusiasmo que mobilisa espontaneamente todas as classes 

sociaes para correrem às trincheiras, onde periga a sua liberdade e a independencia com 

que devem agir os cidadãos de um paiz livre”; o segundo, denominado Comício 

monstro, que relata o comício realizado em Mariana, no distrito de Passagem, no dia 17 

de outubro de 1930. 

Como efeitos relativos ao ethos discursivo, podemos verificar que o jornal se coloca 

como um ser engajado, completamente engajado na lidima causa nacional, que apoia a 

luta pelos direitos de liberdade e defensor da democracia. Vale dizer, um sujeito político 

radicalizado e que se coloca também como detentor de uma verdade, que possibilita o 

uso da forma latina e a expressão “verdadeira democracia”, por exemplo. Ao mesmo 

tempo, esse caráter (engajamento, radicalização e verdade) é demonstrado com um 

vocabulário que contribui para a difusão de efeitos patêmicos: a revolução empolga, faz 

vibrar de entusiasmo, regime feliz da verdadeira democracia etc., votados para tópicas 

do prazer. Estes são efeitos possíveis na medida em que o destacamento (aforização) 

busca aclamar a participação e engrandecer a revolução em curso. Aliás, naquele 

momento da encenação discursiva já estavam tomados os principais quartéis do país, 

cujo processo de ocupação teve início em 3 de outubro. 

Terceiro caso de enunciação aforizante: 

Se é licito engrandecer e cobrir de louros os nomes dos gloriosos 

defensores da legalidade combalida, por cuja restauração trabalharam 

com eficácia, a nós mineiros seja grato homenagear, as invictas 

personalidades dos Drs. Arthur Bernardes, Antonio Carlos e Olegario 

Maciel, cujos sentimentos patrióticos a nação não poderá jamais pôr 

em duvida. Minas liberal acclamará sempre os seus nomes. (O 

CRUZEIRO, 06/12/1930). 
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O texto destacado, localizado acima do cabeçalho do jornal, foi retirado da notícia 

Patria Nova, da segunda página do jornal, que relata a vitória da Aliança Liberal na 

revolução. O trecho destacado não sofreu alteração em relação ao enunciado original. O 

jornal coloca em destaque a mesmas palavras da enunciação textualizante, que está 

localizada no 4º parágrafo da notícia. 

Esse destacamento realça os nomes dos chefes políticos da Aliança em Minas Gerais, 

com ênfase no papel aglutinador e de liderança que tiveram na Revolução de 1930. Ao 

louvar os seus nomes e participação política, o jornal destaca o papel de Minas Gerais e, 

ao mesmo tempo, se mostra como um organismo que reconhece o protagonismo dos 

chefes da Aliança Liberal no Estado. Com isso, o enunciador, além de desempenhar sua 

função com aquele que dá uma notícia, atua como uma espécie de fonte transcendental, 

dirigindo-se a um auditório universal. Ao usar termos como “se é licito” e “a nós 

mineiros”, “Minas liberal acclamará”, o enunciador reforça o papel de que todos nós, 

mineiros, devemos agradecer e louvar tais participações políticas, como um consenso.  

Com isso, o enunciador se mostra como um sábio ou sujeito de verdade e não um mero 

transmissor da notícia. Alguém que também pode se credenciar como interlocutor para 

outras causas do interesse de Minas. Quer dizer, ele age discursivamente como o PRM 

no município, porém, com um discernimento que não é o próprio da política, mas de 

uma verdade fundamentada na religião (“sentimentos patrióticos que a nação não 

poderá jamais por em dúvida”). Junta-se, então, a possibilidade política e a verdade do 

campo religioso para enaltecer as elites políticas mineiras, sem, contudo, dirigir uma 

palavra sequer aos líderes do PRM municipal, em Mariana.  

Assim como as ocorrências do primeiro e do segundo textos examinados, trata-se de 

enunciação aforizante de cunho testemunhal. Essa também tem uma carga informativa, 

por exemplo, sobre o reconhecimento das lideranças nacionais do movimento. Contudo, 

a atenção se volta, principalmente, para a ação enunciativa como testemunho de uma 

ocorrência digna de registro na memória. Insere-se, assim, no regime de atualidade, 

mas, possui uma vontade de memória: que os lideres mineiros da Revolução sejam 

venerados no futuro. 

 



 

 

 

 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

A NARRATIVA DA REVOLUÇÃO 

E A SUA ESTRUTURA LÓGICA 
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3 A NARRATIVA DA REVOLUÇÃO E A SUA ESTRUTURA LÓGICA 

 

Neste capítulo, abordamos a Revolução de 1930 como um acontecimento discursivo 

narrado pelos jornais O Germinal e O Cruzeiro. Cada um destes órgãos da imprensa 

local constitui-se como um enunciador distinto – o que permite afirmar que os dois 

jornais não constituíram exatamente a mesma narrativa da Revolução, ou seja, cada 

qual realçou os acontecimentos discursivos que lhe pareciam ser os mais importantes e, 

cada qual colocou em cena as estratégias que correspondiam ao seu ponto de vista em 

torno dos objetos: um enunciador era o “órgão do partido republicano no município” e o 

outro era o “Órgão oficial da União dos Moços Católicos”. Contudo, há também 

convergências, pois o tempo, o espaço e iniciativas dos participantes da narrativa tinham 

muito em comum – o que permite identificar uma grande similaridade na estrutura 

narrativa da Revolução. Assim, as variáveis ocorrem, principalmente, em torno das 

estratégias e podem ser relacionadas às distintas identidades e às intencionalidades 

manifestadas no cotidiano da mídia nascente. Os jornais mantêm, assim, o diálogo 

temático em concorrência ideológica, na disputa pela “verdade dos fatos” e pela 

influência do público leitor.  

Seguindo autores como Patrick Charaudeau (2008) e Luiz Gonzaga Motta (2013), a 

análise da comunicação narrativa dos jornais se dá a partir de dois níveis que se 

articulam: a lógica narrativa e a encenação narrativa. Tentaremos, ao desenvolver estes 

níveis, responder a questões como as seguintes: como perceber a Revolução enquanto 

uma narrativa a partir dos jornais O Cruzeiro e O Germinal?  Quando ela começa e 

quando termina? Como cada narração concebe a figura do seu narrador e do narratário? 

Quais são os personagens e como são construídos? Que imagens são identificadas para 

as personagens centrais? Como se dão as suas ações? Quais são os episódios e como 

estes se estruturam? O que podemos dizer acerca do projeto dramático? Como ele se 

constitui? Seria comum aos jornais? Como cada uma das narrações incidirá sobre as 

possibilidades argumentativas na busca de persuasão?  
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3. 1 A narrativa revolucionária na mídia marianense 

 

 

A Revolução de 1930 integra, atualmente, um importante episódio da história do Brasil, 

correspondendo a diversas possibilidades de relatos sobre os fatores que levaram não 

apenas ao movimento civil-militar ocorrido em outubro de 1930, mas também às 

diversas ações do chamado governo revolucionário ou governo provisório, liderado por 

Getúlio Vargas. Como parte fundamental da nossa historiografia, vinculada aos 

processos de mudança sociocultural, de reconstruções identitárias, de modernização 

econômica e de circulação de imaginários, dentre outros, a sua narrativa histórica 

tornou-se um capítulo obrigatório no ensino, integrando as preocupações curriculares e 

a elaboração dos livros didáticos. Além disso, o tema ainda guarda um interesse especial 

como objeto de pesquisa no campo historiográfico. Do ponto de vista dos estudos 

discursivos, há, relativamente, poucos trabalhos sobre o assunto. Podemos afirmar, 

inclusive, o desconhecimento, até o momento de uma abordagem nos estudos da 

linguagem sobre esse movimento revolucionário, sobretudo, a partir do discurso 

midiático. Assim, a primeira questão que se colocaria em nossa pesquisa consiste em 

refletir sobre a possibilidade mesmo de se abordar a Revolução de 1930 enquanto uma 

narrativa. 

Patrick Charaudeau (2008), em Linguagem e Discurso – modos de organização, 

lembra-nos que narrar se define como “expor minuciosamente” e que remete, dentre 

outras possibilidades, a contar e a relatar (CHARAUDEAU, 2008, p. 152). Mas o que 

vem a ser “contar”? Seria apenas um ato de descrever uma sequência de fatos ou 

acontecimentos? A resposta do autor a esta questão é negativa, pois 

Para que haja uma narrativa, é necessário um “contador” (que se 

poderá chamar de narrador, escritor, testemunha, etc.), investido de 

uma intencionalidade, isto é, de querer transmitir alguma coisa (uma 

certa representação da experiência do mundo) a alguém, um 

“destinatário” (que se poderá chamar de leitor, ouvinte, espectador, 

etc.), e isso, de uma certa maneira, reunindo tudo aquilo que dará um 

sentido particular a sua narrativa. Evidentemente, não estão excluídas 

dessa intencionalidade todas as significações não conscientes das 

quais o contador poderia ser o portador involuntário. 

(CHARAUDEAU, 2008, p. 153, grifos do autor). 
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A narrativa se constitui, dessa maneira, como algo mais que o simples relato de uma 

sequência de acontecimentos. É preciso inventar um contexto para os mesmos. Tal 

posição é compartilhada, dentre outros, por Luiz Gonzaga Motta (2013). Este, na sua 

abordagem sobre a narrativa jornalística, aponta que o analista tem, geralmente, maior 

facilidade para perceber a organização narrativa diante de “[...] uma única reportagem 

ou notícia tipo fait divers (notícias de interesse humano, relatos de dramas e tragédias 

pessoais, fatos insólitos, lugares pitorescos), cuja estrutura fechada se assemelha à do 

conto.” (MOTTA, 2013, p. 95). O autor menciona, a respeito, que na mídia jornalística 

contemporânea, tem sido comum a produção de textos nesse formato em reportagens 

tipo soft news, em que o jornal concede maior liberdade ao repórter para que ele possa 

criar, relatar e contar com a utilização de uma linguagem bem próxima à literária, numa 

abordagem quase ficcional do acontecimento. Nesta possibilidade, o texto 

[...] afasta-se do jornalismo duro do dia a dia, adquire maior 

dramaticidade, uma estrutura semelhante à do conto e pode ser 

estudado conforme qualquer outra narrativa de ficção, porque sua 

intenção é menos produzir efeitos de veracidade que efeitos estéticos 

próprios da ficção. [E a análise levará em conta] procedimentos 

semelhantes aos da análise das narrativas de ficção. (MOTTA, 2013, 

p. 95). 

 

Ao analista, cabe, no caso, adotar os mesmos procedimentos de análise narrativa que 

compreendem a identificação da estrutura e organização do relato. Contudo, diante de 

reportagens que fogem a esse modelo, aproximando-se das chamadas hard news, cuja 

intenção é produzir a veracidade, enquanto efeito de realidade, a análise precisa 

começar por um caminho distinto, que é a reestruturação e reorganização do tempo do 

relato. Ou seja, a lógica narrativa só se revelará se observarmos como as notícias se 

relacionam com o tempo. É preciso, portanto, “[...] reconfigurar os relatos como 

unidades temáticas, intrigas que contenham princípio, meio e final de uma estória 

única” (MOTTA, 2013, p. 96-97). Para tal, o analista deve reunir as informações que se 

encontram dispersas acerca de um mesmo tema ou assunto. Ele deve, assim, juntar e 

ordenar a trama, encontrando os conectivos e encadeamentos narrativos, recompondo a 

série, a sequência e a continuidade da intriga. Como assinala Motta (2013), 
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O analista precisa reordenar temporalmente a estória, configurar 

a cronologia do enredo que no jornalismo costuma apresentar-se 

invertida: a estória começa muitas vezes pelo final, quando o 

incidente é reportado, e só depois as causas e antecedentes são 

trazidos a público. Recompor a serialidade é reorganizar o 

tempo narrativo no relato difuso e confuso do jornalismo, que 

não produz uma definição dos limites de cada estória. O analista 

precisa identificar os conflitos, posicionar as personagens, 

descortinar o clímax e o desenlace da intriga. (MOTTA, 2013, p. 

97). 

 

No corpus da pesquisa, o sintagma Revolução de 1930 aparece somente nas edições do 

mês de outubro de 1930, quando já acontecia a disputa militar, com a ocupação de 

quartéis e de órgãos públicos. No entanto, verifica-se que desde o início de 1930, as 

notícias narram uma instabilidade política que busca por uma solução, ou seja, a 

Revolução de 1930 é aquilo que se mostra. Isso porque a revolução corresponde a um 

processo relacionado à problemática do poder político – a organização política na 

República Velha e a crise que se abre com a quebra do acordo entre o Partido 

Republicano de São Paulo e o Partido Republicano de Minas Gerais, seguida pelas 

iniciativas ou ações que procuravam solucionar o problema (a crise) até a sua solução 

ou desenlace, enquanto estabelecimento de uma nova forma de articulação do poder. As 

tensões políticas e embates militares ocorridos em outubro representam, assim, um 

momento específico, e, também fundamental, que compreende o ápice ou clímax do 

conflito dramático. Porém, O Germinal denominou Revolução de 1930, em outubro, já 

se encontrava em desenvolvimento no período anterior, como parte da lógica narrativa, 

contribuindo na determinação do seu desfecho.  

Deste modo, o acesso à lógica se dá em sintonia com a construção discursiva do 

acontecimento – uma perspectiva em que se combinam aspectos estruturais e funcionais 

do relato aos elementos da encenação narrativa, com o privilégio destes últimos na 

produção de efeitos discursivos no desenrolar da trama. Neste sentido, a análise da 

narrativa deve combinar, no estudo do corpus, os aspectos relativos à situação 

discursiva e que se localizam, portanto, no espaço externo da relação discursiva aos 

elementos discursivos propriamente ditos, ou seja, aqueles que se encontram no espaço 

interno do dizer, correspondendo às formas e estratégias colocadas em cena. Ela deve 
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ter início, contudo, colocando em evidência a noção contratual
28

, como aquilo que une 

os participantes da narrativa – o que equivale a se colocar como respostas possíveis a 

perguntas como: Quem fala a quem? E, para quê? Ou seja, quais são os sujeitos que 

participam da narrativa? Quem conta a história? A quem ele se dirige? Com qual 

finalidade se dá essa relação discursiva?  

Pelo que mencionamos no Capítulo 1, nas características gerais e específicas do 

dispositivo de comunicação, cada um dos órgãos da mídia (O Cruzeiro e O Germinal) 

se institui como um sujeito comunicante. Por sua vez, cada qual se lança, de maneira 

geral, ao público leitor de jornais na cidade de Mariana, composto por indivíduos que 

detinham competência de leitura e recursos para o desempenho da sua competência. 

Entretanto, cada jornal cria um ser de discurso que lhe parece adequado ao seu projeto 

de palavra
29

, como “órgão oficial de [uma parte da sociedade”. Este ser de discurso 

corresponde à figura do narrador, aquele que constrói, estrutura e coloca em cena as 

narrações que correspondem ao projeto do órgão midiático. Nesse movimento, cada 

sujeito comunicante constitui também o público leitor ideal do seu jornal, enquanto 

narratário dos seus relatos e, mais especificamente, orientando-se como idealidade para 

as especificidades do público alvo que é designado no cotidiano da mídia (associado ou 

correligionário). No caso do jornal O Germinal, podemos falar, inicialmente, de um 

narrador enunciador midiático-político, tendo em vista a inscrição da sua identidade, 

como: Orgam do Partido Republicano Mineiro do Município [de Mariana] e a 

caracterização do jornal como “Tribuna política”. Temos, assim, a presença de um 

sujeito de discurso (o narrador) que toma para si a iniciativa de palavra na abordagem 

política, como representante enunciativo do Partido (o “porta-voz”), percebido enquanto 

produtor do discurso. Por sua vez, este se dirige a um narratário (público alvo) que é 

percebido como correligionário – um republicano marianense. Entretanto, na medida em 

que “em Mariana todo mundo se diz republicano”, o jornal pretende ter uma 

abrangência voltada para o cidadão marianense.  

                                                 
28

 O contrato comunicacional se constitui a partir de um conjunto de condições necessárias que 

determinam o processo de produção e interpretação do ato de linguagem. O que faz com que a relação 

discursiva ganhe sentido e possa se desenvolver com sucesso. (CHARAUDEAU, 2008). 
29

 Segundo Charaudeau (2008), o projeto de palavra ou de fala corresponde à colocação em discurso pelo 

sujeito comunicante de certas visadas (ou orientações discursivas). 
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Para o jornal O Cruzeiro, também a partir da descrição do dispositivo, podemos dizer, 

inicialmente, que se trata de um jornal religioso: o “Órgão Official da União de Moços 

Catholicos”. Quer dizer, o jornal caracteriza-se como um sujeito de papel e institui um 

sujeito narrador religioso como sujeito de relatos pertinentes aos movimentos de setores 

do catolicismo marianense daquele período. A União de Moços, o que equivaleria numa 

linguagem atual à “juventude católica” organizada em Mariana era, prioritariamente, o 

sujeito narratário do jornal. Contudo, o jornal servia também aos interesses de outros 

segmentos da igreja, que não dispunham de uma mídia própria, como o Apostolado da 

Oração, as Filhas de Maria, a Sociedade São Vicente de Paula etc. Na medida em 

que a orientação da Igreja se encaminhava pelo conceito de instituição total – com a 

inserção da política enquanto atuação prioritária –, e que uma forte religiosidade 

católica já se fazia presente na vida cotidiana em Mariana, o narrador torna-se, no 

decorrer de 1930, um ser de discurso religioso-político. Ou seja, a problemática política 

é incorporada ao discurso do narrador religioso, de maneira radical. Neste caso, o 

destinatário também precisaria ser requalificado, pois se torna algo mais que a 

idealização dos associados à União dos Moços, enquanto receptores do discurso 

religioso, ou seja, torna-se um público religioso-cidadão: uma idealidade de sujeito 

receptor que é, sobretudo, um ser (discursivo) religioso, mas também disposto a ações 

de cidadania nas questões políticas que tinham o narrador como fiador (“voz da 

juventude católica”).  

Isso nos dá, também, uma primeira dimensão sobre a finalidade contratual dos jornais, 

naquilo que implica, no nível interno, essa interação entre narrador e narratário. Quer 

dizer, se de maneira geral, a finalidade estaria voltada para o discurso de informação, 

parece-nos que existem visadas ou orientações discursivas mais específicas que 

sobressaem na relação narrador-narratário: uma visada persuasiva, orientada para o 

fazer-crer e uma visada de incitação, orientada para o fazer-fazer. Do ponto de vista do 

narrador de O Germinal, esse fazer-crer e o fazer-fazer corresponderiam a uma 

narração voltada para influência do narratário, a fim de assegurar a sua participação (ou 

torná-lo participante) no projeto de construção de um mundo da política em que 

predominaria a ação motivada pelas crenças e atitudes republicanas, articuladas ao 

imaginário político em Mariana, pelo PRM. Ou seja, a formação da opinião e orientação 

para ações do republicanismo característico do jornal - uma espécie de Jornal-Tribuna 



 

 

 

 

 

70 

da política republicana mineira em Mariana. Assim, podemos sintetizar o quadro 

narrativo do jornal O Germinal como se segue: 

          Figura 12 – Dispositivo de Enunciação Narrativa – O Germinal 

        Fonte: CHARAUDEAU, 2008, p. 84. 

 

Do ponto de vista de O Cruzeiro, a finalidade dizia respeito à informação dentre 

aqueles jovens católicos que se colocavam em torno de atividades próprias da igreja. 

Contudo, como percebemos, no próprio lema adotado pelo jornal – “Deus” e “Pátria”, 

este incorpora a dimensão política como algo prioritário naquele momento, e o faz, em 

1930, com um crescente e forte engajamento. Trata-se, assim, de uma finalidade 

orientada, pelas visadas de persuasão e incitação, para a formação da opinião religiosa-

política e predisposição para ação católica-cidadã. Quer dizer, não se trata também da 

formação de uma opinião político-partidária do republicanismo, como a que caracteriza 

O Germinal, mas de uma posição política que estaria em acordo com as orientações da 

hierarquia religiosa. Isso nos permitiu caracterizar este jornal como uma espécie de 

Jornal-Tribuna religiosa-política, numa concepção de instituição total no quadro da 

neocristandade, em que a hierarquia religiosa local se interessa fortemente pelas 

questões relacionadas ao poder político, pois dele se beneficia para a o exercício de 

ações que contribuam para a expansão da fé e convivência religiosa-social.  
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  Figura 13 – Dispositivo da Enunciação Narrativa – O Cruzeiro 

              
Fonte: CHARAUDEAU, 2008, p. 184. 

 

A configuração do dispositivo da encenação narrativa e as orientações discursivas 

voltadas para a persuasão (fazer-crer) e a incitação (fazer-fazer), relacionadas ao jornal 

O Germinal e ao jornal O Cruzeiro, colocam-se como elementos importantes na 

produção de (possíveis) efeitos discursivos. Isso é o que pretendemos apresentar no 

decorrer das análises seguintes. 

 

3.2 A estrutura narrativa: personagens e funções  

 

O termo função, introduzido por Propp (2001), em Morfologia do Conto Maravilhoso, 

para definir as unidades básicas do conto, diz respeito às ações, que têm papel decisivo 

no desenrolar da história. Para esse autor, uma função pode ser assumida por diferentes 

personagens e sofrer diversas realizações sem perder o seu estatuto de núcleo da 

progressão narrativa. Segundo ele, no Conto Maravilhoso há 31 funções, que obedecem 

a uma rígida ordem de sucessão. Barthes (2011), no âmbito do estruturalismo, fez coro 

aos estudos de Propp (2001), sem, contudo tentar estabelecer o número de funções para 
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as ocorrências narrativas. Na sua perspectiva, esse número é variável, de acordo com o 

relato, e cabe ao analista identificar e descrever as funções em cada narrativa em estudo. 

Por outro lado, este autor acentua que a narrativa só se compõe de funções, quer dizer, 

“tudo, em graus diversos, significa aí” (BARTHES, 2011, p. 29). 

Personagem é outra categoria fundamental da narrativa. A sua noção é antiga e vem da 

Poética, de Aristóteles, tendo sido objeto de diversas reflexões na literatura e, em 

especial, nos estudos sobre análise da narrativa, desde Propp (2001). De modo geral, o 

personagem da narrativa é aquele que desempenha as funções, podendo dizer respeito a 

pessoas (indivíduo humano), animais (fábula, conto maravilhoso), fenômenos físicos 

(vulcões, tsunamis), etc. Na medida em que ele se define em relação ao papel acional na 

narrativa e que se torna elemento de uma narração, algo criado pela linguagem, temos 

que, mesmo em relatos que tratam de aspectos da realidade, o personagem sempre é 

passível de propriedades do nível ficcional, ou relacionadas a efeitos ficcionais. Quer 

dizer, trata-se mais de uma manifestação discursiva, que é susceptível de individuação 

por uma série de entidades, enquanto atores ou suportes sintáticos da ação narrativa – 

seres humanos, animais, objetos, conceitos, valores morais etc. Neste sentido, a teoria 

semiótica greimasiana operou uma transformação conceitual, preferindo designar por 

actantes os seres, objetos, conceitos e valores que ocupam ou preenchem os espaços 

relativos à ação (REIS, 2011, p. 18). Em nossa análise, essa não será, contudo, uma 

distinção fundamental. Podemos, assim, manter a categoria de personagem, mas 

levando em conta as observações da semiótica greimasiana. 

Quantos são os personagens e quais são as suas características? Propp (2001) definiu 

para o Conto Maravilhoso a existência de sete personagens: 1) o antagonista (ou 

malfeitor); 2) o doador (ou provedor); 3) o Auxiliar; 4) a Princesa e seu pai; 5) o 

Mandante; 6) o Herói; 7) o falso Herói. (PROPP, 2001, p. 44). Porém, essa definição é 

fruto da sua pesquisa e não corresponde a todos os gêneros e espécies de narrativa. 

Patrick Charaudeau, acompanhando, a partir da Análise do Discurso, a abordagem 

greimasiana propõe um modelo aberto de Questionário Actancial. Não exporemos, 

aqui, todo o modelo deste autor, embora, tenhamos utilizado algumas das suas 
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contribuições, ao lado da perspectiva seguida por Propp (2001) – o que nos permitiu 

chegar a algumas descrições e interpretações a seguir.
30

 

 

3.2.1 Os personagens em O Germinal 

 

Este periódico de Tribuna-política constitui, com maior expressividade, os seguintes 

personagens da Revolução: 

Nação Brasileira: é um personagem que sofre a ação e dela se beneficia, quando a ação 

está associada ao civismo, ou dela se torna vítima, no caso da ação orientada por 

interesses mesquinhos e por traidores. A sua função é orientada para a expectativa: 

assistir a passagem de um evento singular, mas sem um final previamente conhecido.  

Republicanos: é um personagem que age, geralmente, como benfeitor. Ele tem uma 

atuação cívica decidida e a sua função é orientada pelo exercício da cidadania.  

P.R.M. Municipal (Mariana): é um personagem que age como benfeitor. Pode-se 

pensar que se trata de uma metamorfose de “Republicanos”, mas, no caso, ele ganha 

uma potência muito mais ampla quando especificado como P. R. M. (Partido 

Republicano Mineiro) no Município de Mariana. Essa potência aparece pelo contorno 

histórico do “Partido”, pelo fato de ser “mineiro” e do “município” agregando valores 

positivos: Minas aparece no comando do republicanismo no país e Mariana é alçada ao 

centro das decisões. 

Povo, populares, cidadãos, massa, compacta massa: é um personagem auxiliar. 

Aparece, geralmente, como um grande agrupamento dos indivíduos (para um comício, 

por exemplo) ou como espécie de entidade coletiva (reação do povo, reação popular). A 

sua ação se dá mais como reação a algum evento (“quando não suporta mais a traição, o 

povo reage”) ou em favor à realização de algum evento (“Acompanha Gomes Freire”, 
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 O procedimento adotado levou em conta a identificação do personagem, a sua relação com a ação (age 

ou sofre a ação?; é um benfeitor ou um malfeitor na história?; é vítima ou beneficiário da ação?), a sua 

função e a designação da função na história. Ao lado dessa identificação, preservamos as caracterizações 

de antagonista, auxiliar, mandante, herói e falso herói. Foram organizadas matrizes para o levantamento 

de dados de todos os textos que compõem o corpus. 
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“coloca-se diante da residência do grande chefe). A sua recorrência em O Germinal é 

notável, podendo estender em algum momento à atitude cidadã. É auxiliar, sobretudo, 

dos personagens PRM (no Município), da Aliança Liberal e, especialmente, do Dr. 

Gomes Freire. 

Washington Luiz: é um personagem que age. No corpus, que se inicia em fevereiro de 

1930, é o antagonista – personagem malfeitor, mas, se voltássemos atrás, no tempo da 

narrativa, veríamos que já foi personagem benfeitor (o presidente da República no 

período em que prevalecia o pacto do “Café com Leite”). No corpus, é o personagem 

central que se situa na esfera de ação da traição, do golpismo e da tirania. Chefe 

político do Partido Republicano Paulista, ele detém uma função que corresponde à 

restrição da democracia republicana. Assim, é o grande adversário do PRM (no 

Município), do personagem Aliança Liberal e do Dr. Gomes Freire, a ser combatido 

juntamente com o seu “amigo” Júlio Prestes – candidato oficial à sucessão de 

Washington Luiz.  

Aliança Liberal (Ilustres figuras da, Força militar da,): é o personagem que, na política 

de 1930, atua como núcleo da vida republicana. Nasce em Minas Gerais, pela 

“necessidade” de novo rumo à política nacional, com o fim do pacto entre Minas e São 

Paulo. Tem ação cívica central (decisiva) e age como benfeitor; corresponde a um 

grande chefe político coletivo, com função orientada para a ampliação da democracia 

(com auxílio militar e ambiente de uma revolução). Neste conjunto de Ilustres figuras 

aparecem, a partir de Minas Gerais, os personagens individualizados: Antônio Carlos de 

Andrada (governador de Minas e Principal chefe da Aliança Liberal), Olegário Maciel 

(que sucede a Antônio Carlos no governo de Minas), Artur Bernardes (senador; 

destemido chefe), Cristiano Machado (chefe militar da Revolução em Minas, 

estrategista militar); no Brasil, frutos da Aliança Liberal, aparecem os personagens: 

Getúlio Vargas (candidato a presidente e chefe militar vitorioso, como presidente do 

governo revolucionário) e João Pessoa (candidato a vice-presidente pela Aliança e 

mártir da Revolução, por ter sido assassinado
31

). Esses homens ilustres e chefes 

políticos são alçados à condição de protagonistas do movimento revolucionário, porém 
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 As circunstâncias e motivações do crime não foram exatamente políticas, mas o clima de disputa entre 

as correntes e oligarquias regionais foi importante para transformar a vítima em mártir da Revolução. 
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a dinâmica do protagonismo que exercem apresenta-se subordinada ao jogo local, em 

Mariana. 

Dr. Antônio Carlos de Andrada: Governador de Minas, ele foi o pivô na querela do 

fim do pacto político entre São Paulo e Minas, pois seria a sua vez de se tornar 

candidato à presidência do país. Um dos criadores da Aliança Liberal, desempenhou o 

papel central de “benfeitor” na candidatura de Vargas e nos acontecimentos da narrativa 

revolucionária. Para O Germinal, trata-se de personagem principal no desenlace do 

movimento. Entretanto, o mesmo jornal alude a um possível afastamento de cena por 

parte de Antônio Carlos no momento seguinte à vitória revolucionária: “não deve, 

portanto, o Sr. Antônio Carlos fugir à vanguarda de sua grande obra.” (O GERMINAL, 

03/01/1931, p. 2). 

Dr. Gomes Freire: é o grande protagonista local da narrativa constituída por O 

Germinal, no espaço político. O seu papel de benfeitor é motivo de louvação em 

diversas passagens, como “grande chefe”, “republicano histórico”, “político 

competente”, “símbolo de progresso”, “benevolente”, “justo”, etc. Esteve à frente do 

governo marianense, como chefe do executivo municipal, por quase três décadas e 

sempre é mencionado ao lado do personagem “povo”. Quando Gomes Freire “chega”, 

“caminha” e “fala”, está em presença do “povo”, de “mais de mil pessoas”, dos 

“correligionários”, da “junta revolucionária”, de “republicanos”, etc. e a cena política 

ganha movimentação. Dentre as grandes realizações deste personagem destacam-se as 

ações desempenhadas nos meses de outubro de 1930, como chefe local da Revolução: 

tem iniciativa na criação da junta revolucionária, uma espécie de governo popular da 

cidade de Mariana, e na organização das ações em prol da revolução no município; é o 

dirigente da Junta Revolucionária, coordena a restauração dos serviços públicos, 

regulamenta os preços dos alimentos, recebe, inscreve e coordena a ação de voluntários 

marianenses para o combate militar em prol da Revolução. Enquanto chefe do executivo 

local, foi o criador do Grupo Escolar de Mariana, em 1914, e o seu patrono (presidente 

da Caixa Escolar), tendo o seu nome vinculado à escola (Grupo Escolar Gomes Freire), 

até 03 de janeiro de 1931. Ao final das atividades militares de outubro, o personagem 

Gomes Freire perde rapidamente o papel central no poder municipal, com ações do 

governo revolucionário no Estado de Minas Gerais e a emergência de outros 

personagens que desempenharão este papel: o Dr. Volney Lobato, que ocupou (de fato e 
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por consentimento do governo mineiro) interinamente a função de chefe revolucionário 

da Cidade, seguido pelo Major Alvino Alvim, designado como Interventor interino e, 

finalmente, pelo Dr. Bernardo Aroeira, designado Interventor definitivo. Esse poder se 

deslocará também para outro personagem, já presente na estrutura de poder marianense 

e que adquire enorme prestígio no decorrer da narrativa – o arcebispo Dom Helvécio 

Gomes de Oliveira.    

Junta Revolucionária do Município: personagem criado em outubro de 1930, em 

Mariana, pela deliberação de cidadãos marianenses convocados pelo presidente da 

Câmara. Como organismo supremo do poder municipal revolucionário, quer dizer, um 

tipo de poder popular, é integrado por personagens individualizados e nomeados em ata 

pública (divulgada pelo jornal, em sua edição de 31 de outubro). Age como benfeitor, 

sob a presidência de Gomes Freire. Realiza ações como a normalização dos serviços 

públicos (Correios, transporte ferroviário etc.) e do abastecimento (tabelamento de 

preços dos gêneros alimentícios, comércio etc.). Tudo indica que o poder deste 

personagem é, inicialmente, amplo, mas se definha com a chegada do delegado Dr. 

Volney e os seus soldados. 

Voluntários da Revolução: Personagens que agem (adesão individual e voluntária ao 

corpo militar da revolução no município). A adesão de voluntários em Mariana e nos 

distritos é descrita pelo jornal. Na primeira lista, apresentaram-se em Mariana, 234; 

Vasconcelos, 38; Cachoeira, 10; Fazenda Manoel C. Sampaio, 19; Acayaca, 27; 

Furquim, 16; Passagem, 16; Santa Rita, 6; diversas povoações, 14. Total: 380 

voluntários. Estes se mantiveram disponíveis para o treino militar e aguardavam 

instruções para se dirigirem ao front de batalha. Outras inscrições ocorreram no decurso 

do tempo. Contudo, os voluntários não chegaram a ser convocados pelo comando 

militar da Revolução em Minas Gerais, em virtude da deposição de Washington Luis.  

Tenente Revolucionário Dr. Eduardo P. de Oliveira Júnior: Personagem auxiliar do 

herói Dr. Gomes Freire. A sua atuação se dá apenas em dois episódios narrados pelo 

jornal: Recrutamento de Voluntários e Atentado contra o Te. Revolucionário Dr. 

Eduardo. Na edição de 31 de outubro, age como orador revolucionário (“em vibrante 

discurso convidou todos que formavam a enorme massa, em frente da residência do 

Exmo. Sr. Dr. Gomes Freire a entrarem a fim de se inscreverem [como voluntários da 
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Revolução]: Entrae, Snrs., entrae, que é esta a casa da Liberdade”). Já na edição de 05 

de dezembro, torna-se vítima de atentado a tiros (“às 16horas, do dia 22 [novembro], 

foi, ao passar por uma das ruas mais frequentadas da cidade, inopinadamente, aggredido 

a tiros de rewolver por dois soldados de polícia, que o seguiam e que absolutamente lhe 

eram desconhecidos, sem preceder a menor explicação.”). 

Dois vereadores e seu grupo de apoiadores: personagem malfeitor – age em oposição 

ao poder da Junta Revolucionária. Na tentativa de estabelecer um novo poder local, 

busca ocupar a Câmara Municipal de Mariana. Porém, é repelido pela Junta 

Revolucionária e uma “compacta massa” de populares. Entretanto, a ação do 

personagem em pauta traz à emergência um novo personagem: o Tenente e delegado 

Volney de Almeida e seus soldados.  

Tenente Volney de Almeida, delegado regional, e seus soldados: Desloca-se de Ouro 

Preto para Mariana diante do episódio “Tentativa de ocupação da Câmara de Mariana”, 

mas, ao chegar, a situação já havia sido restabelecida. Embora fosse um agente público 

da Revolução, é um personagem que age militarmente de maneira descontrolada. 

Assim, as suas ações o caracterizam como malfeitor: exerce o poder de forma 

autoritária, insulta e provoca a população e as famílias marianenses, entra em conflito 

com a Junta Revolucionária e instala-se (aparentemente de maneira ilegítima) no 

exercício do poder político e militar, na cidade, no período de 8 a 20 de novembro de 

1930 (“aclamado pelos seus partidários o Governador da Cidade, e que a seu turno lhes 

retribuia as homenagens recebidas, cobrindo de injurias e dos mais grosseiros insultos o 

povo e as famílias de Marianna...”). Nesse sentido, prende, maltrata e humilha membros 

da classe política marianense (como no caso dos irmãos Salvador de Castro Queiroz e 

Jovino Queiroz). No episódio Atentado contra o delegado regional Dr. Thomaz 

Volney, relatado na edição do dia 05 de dezembro, Volney encontrava-se em prática 

dos seus excessos autoritários, quando, em meio à multidão, se torna vítima de agressão 

à faca. 

Irmãos Salvador de Castro Queiroz e Jovino Queiroz: Atuam como “amigos” do Dr. 

Gomes Freire e integrantes de famílias tradicionais de Mariana. O primeiro assina a ata 

de constituição da Junta Revolucionária do Município; era “agente do Correio e 

Director-thesoureiro da Companhia Força e Luz Mariannense”. Além disso, integram o 
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conjunto de personagens que sofrem ações militares protagonizadas pelo delegado Dr. 

Volney: perseguidos politicamente, presos e submetidos a maus tratos (17 de 

novembro); são insultados e recebem, novamente, ordem de prisão nas manifestações 

do dia 20 de novembro. Jovino Queiroz é efetivamente preso na sequência da 

tumultuada cena do “attentado contra o delegado regional Dr. Thomaz Volney” 

(“prenderam Jovino Queiroz, havido como autor do crime, a quem infligiram mãos 

tratos de toda a especie a despeito dos protestos reiterados da população”). 

Major Alvino Alvim de Menezes: Primeiro interventor designado – em caráter 

provisório – para Mariana. Assume, no dia 20 de novembro, o papel central no governo 

do Município: Delegado Especial e Prefeito. Exerce ação de benfeitor, sendo saudado 

pelo jornal: “Em meio dos graves acontecimentos que perturbaram, ainda recentemente, 

a vida de uma população pacata e ordeira, a escolha do digno e correcto militar 

corresponde á mais acertada providencia que havida de tomar o Governo do Estado, 

para garantia e tranquillidade de todos.” (O GERMINAL, 05/12/1930, p. 1). O Major 

Alvino exerceu o cargo entre 20 de novembro de 1930 e 15 de janeiro de 1931, tendo 

sido substituído pelo Dr. Bernardo José de Paula Aroeira, designado como 

interventor definitivo para o papel central no poder marianense: chefe militar e prefeito 

– o segundo prefeito da cidade. Sobre esta última nomeação, o jornal O Germinal se 

silencia e não divulga nem mesmo uma pequena nota (o que pode ser indicativo de 

desacordo). 

D. Helvécio: o arcebispo de Mariana foi também um personagem central na narrativa da 

revolução, cujas ações se orientavam para a esfera do poder espiritual e para a esfera do 

poder político. O seu nome e ações são mencionados em dois episódios na narração de 

O Germinal: por ocasião do seu aniversário de D. Helvécio, na edição de 28 de 

fevereiro de 1930, quando este é louvado como “virtuoso homem santo e distinto 

cavalheiro”, e no episódio de rendição do 11º Batalhão Militar, relatado na edição de 31 

de outubro de 1930, em virtude da “sua valiosa contribuição em favor da revolução”. 

Nesta ocasião, o “eminente e virtuoso bispo”, “patriota extremado, cidadão altivo no 

cumprimento dos deveres cívicos, Pastor incansável, no cuidado de suas ovelhas”, é 

fortemente elogiado pelo Jornal, em razão da sua atuação como mediador voluntário 

entre as forças militares revolucionárias de Minas e a oficialidade do 11º Regimento de 

Infantaria, em São João Del Rei – o que teria evitado o confronto acirrado entre as 
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partes. Trata-se de um elogio ao herói religioso e político ao mesmo tempo, em uma 

narrativa do jornal O Germinal – órgão do Partido Republicano Mineiro em Mariana, 

concorrente, portanto, do órgão de imprensa representante da arquidiocese.   

 

3.2.2 Os personagens em O Cruzeiro 

 

Este periódico marianense representa bem o caráter de tribuna política religiosa no ano 

de 1930, assumindo na sua narração o papel de construção do movimento 

revolucionário. Inicialmente, isso se deu de maneira discreta e com um tom religioso 

realçado em relação ao tom político. No decorrer de 1930, no entanto, a enunciatividade 

voltada para a questão política ganha novo realce, competindo com a temática de 

divulgação religiosa. Em especial, o jornal colocou em atividade os seguintes 

personagens e papeis: 

Dom Helvécio Gomes de Oliveira: O arcebispo é o protagonista principal e mais 

importante benfeitor, que age nas esferas do poder religioso (“uma vida toda devotada 

ao bem de nossas almas”) e do poder político (“fautor Maximo do nosso progresso”). 

Em todas as quatro edições do corpus há menção ao seu nome e às suas ações. Ele é 

personagem de destaque pela passagem do seu aniversário natalício (19 de fevereiro) e 

pelo aniversário de sua posse como arcebispo de Mariana (26 de novembro). Em tais 

ocasiões, como também nas ações que desempenha, são constantes os elogios e 

louvores a este Chefe e Guia – o que permite qualificá-lo, segundo a narrativa 

revolucionária de O Cruzeiro, como o grande herói da cidade e da revolução. Este 

caráter ganha destaque maior nos níveis estadual e nacional, em outubro, com o 

episódio “Rendição pacífica do 11º batalhão militar de São João Del Rey”, que D. 

Helvécio se dirige para o local de iminente conflito armado entre as forças militares do 

Estado de Minas Gerais e o 11º Batalhão de Infantaria do Exército, sediado em São João 

Del Rey. Na ocasião, a intervenção de D. Helvécio parece ter sido decisiva para a 

rendição pacífica do referido batalhão – o que foi narrado como uma realização possível 

somente pela coragem, a fé e santidade do bispo: “corre á Matriz e de joelhos [...] 

entrega ao divino Salvador e a sua Santissima Mãe a santa causa que alli o trazia, 
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offerecendo-lhes todos os trabalhos e sacrifícios até então supportados e a própria vida, 

si preciso fosse, pelo bem das ovelhas”. (O CRUZEIRO, 06/12/1930, p. 3). A 

dramaticidade ganha, assim, um contorno miraculoso, com a divulgação de cartas que 

participam da narração do evento. Além disso, este fato contribuiu, certamente, para que 

o arcebispo se tornasse ainda mais digno de credibilidade na sua interlocução com o 

poder político, favorecendo o atendimento de demandas próprias do seu interesse, como 

no caso do pedido para a mudança de nome do Grupo Escolar Gomes Freire de Andrade 

para Dom Benevides. A este respeito, pronuncia-se o padre Rodolpho Penna, no 

periódico “Senhor Bom Jesus”, de Congonhas do Campo: “Minas catholica deve exultar 

de contentamento não só por ver bem succedida a mui sympathica pretensão do nosso 

querido Arcebispo D. Helvécio, como por ser feito justiça a memória de um dos 

maiores bispos que tem tido o Brasil”. (citado por O Cruzeiro, 05/01/1931). 

O orgulho humano; deficiência de educação moral e espiritual (e outros): São 

sintagmas que levam a valores condenados no discurso religioso político do jornal. O 

orgulho humano e a deficiência de educação moral e espiritual agem para a ampliação 

de um cenário de desconfiança, lutas fratricidas e práticas mesquinhas na esfera pública, 

provocando animosidade e cenários de guerra. Os espaços próprios desses valores são a 

traição e a selvageria. 

República, a política no Brasil: Sofre a ação do orgulho humano e da deficiência de 

educação moral e espiritual. Caracteriza-se, assim, como vítimas de ações e práticas vis. 

Pobres mães de famílias, brasileiros: Também são personagens que sofrem a ação de 

indivíduos dominados pelo orgulho humano e de indivíduos deficientes em valores 

morais. 

Movimento social revolucionário: é um personagem referente implícito no texto 

dramático de título O momento actual. Esse personagem age em todo o país, na esfera 

da busca por liberdade contra a tirania, pelo patriotismo e pela cidadania. 

A gloriosa União dos Moços Catholicos: é o personagem que se oferece à luta em 

favor do patriotismo e contra a tirania; tem papel benfeitor junto ao “verdadeiro” 

brasileiro: “a gloriosa União de Moços Catholicos não se tem deixado vencer em 
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patriotismo e no empenho pela reivindicação dos direitos conspurcados de todos os 

brasileiros que prezam deste nome” (O CRUZEIRO, 25/10/1930, p. 1). 

Elementos de destaque da sociedade de Marianna e do seu visinho districto de 

Passagem: É o personagem que realiza, em Passagem de Mariana, o “Comício 

Monstro”, em favor da Revolução, no dia 17 de outubro de 1930. Dentre os 

protagonistas do Comício, encontram-se os personagens: Dr Pedro Muzzi do Espírito 

Santo, advogado, presidente da União dos Moços Católicos – agente orador, Cônego 

Caetano Donato Corrêa – agente orador, Waldemar Moura Santos, redator de O 

Cruzeiro, vice-presidente da União dos Moços Católicos – agente orador, Cônego 

Francisco Vieira Braga – agente orador, Médico Josaphat Macêdo – agente orador, 

Voluntário José Paes – agente orador. 

Pátria nova: É o novo país que emergiu a partir do “levante popular de 3 de outubro 

com victorioso desfecho a 24”. Beneficia-se da ação popular e traz nova esperança para 

o povo. 

Gloriosos defensores da legalidade combalida: O sintagma refere-se aos agentes 

protagonistas da revolução, especialmente em Minas (Drs. Arthur Bernardes, Antonio 

Carlos e Olegario Maciel). No momento, beneficiam-se da ação, sendo louvados como 

heróis que, pelas suas grandes realizações, devem entrar para a história do país. Na 

sequência, sob o título Entre heróis, situa o personagem Dom Helvécio que, ao lado 

dos demais referentes tanto se bateram pela restauração da legalidade na recente 

campanha cívica. O arcebispo se destaca pela ação que “revelou o grande amor que 

dedica aos seus filhos espirituaes, porquanto na celebre rendição pacifica do regimento 

de São João d‟El Rey, elle quis com seu gesto testemunhar que “bonus pastor animam 

sitam dat pro ovibus suis” (“O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas”). 

Dr. Bernardo Aroeira: O jornal saúda o Dr. Bernardo, que toma posse como prefeito 

em 15 de dezembro. Muito elogiado pelo seu passado e experiência: “homem de 

comprovada cultura e tino administrativo, já como prefeito que foi, durante muitos anos, 

em as nossas diversas extancias hydro mineraes do Sul do Estado, já como jornalista, 

cuja pena bem inspirada sempre esteve a serviço do bem público”. Continua o jornal, 

“[...] é bem o prefeito que esperávamos e para o qual estão voltadas, nesta hora, 
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todas as nossas esperanças” (O CRUZEIRO, 25/01/1931, p. 3, grifo nosso). Por isso, 

segundo o mesmo jornal, Mariana viveu um dos seus melhores dias, festejando a posse 

do seu primeiro prefeito municipal. Ou seja, o narrador contador (enunciador do 

jornal) silenciou-se, momentaneamente, em relação ao prefeito Alvino Alvim, como se 

este último não tivesse existido. Porém, reconheceu este personagem durante a 

solenidade de posse do Dr. Bernardo: falando por essa occasião o Sr. major Alvino 

Alvim de Menezes, que vinha exercendo  com invulgar competência e inexcedível 

imparcialidade o cargo de prefeito interino deste município”. O Dr. Bernardo, por sua 

vez, em sua ação como orador, coloca-se na esfera da administração, desaconselhando a 

participação política municipal, pois “em uma pequena sociedade, como o município, 

vicia-se como o ar, que não se renova, e a respiração torna-se, progressivamente, mais 

diffícil”. Deixa, assim, em sua mensagem que não haverá espaço para a política, mas 

somente para a administração, para a qual conta com o apoio dos “compatriotas de boa 

vontade” (O CRUZEIRO, 25/01/931). 

Pedro Muzzi do Espírito Santo: Presidente da União dos Moços Catholicos, 

desempenha o papel de benfeitor e foi aquele que, “com admirável correção proferiu 

eloqüente discurso, saudando o prefeito em nome do município”. (O CRUZEIRO, 

25/01/931). Tal ação tem muita importância no contexto da narrativa, pois a expectativa 

mais comum seria que o Chefe do Executivo (Dr. Gomes Freire) ou o Prefeito interino 

(Major Alvino Alvim) fizesse o discurso de saudação ao novo prefeito. Assim, a 

narração do jornal aponta para outra configuração interna do poder municipal, em que 

não há mais a presença do Chefe do Executivo e em que o prefeito interino não se 

apresenta como quem tenha inaugurado um novo ciclo do poder. Ao contrário, haveria 

um vazio no comando municipal, a ser preenchido pelo Dr. Aroeira – “aclamado” e 

“esperado” como o  primeiro prefeito de Mariana”, como menciona, na mesma edição, o  

narrador de O Cruzeiro. 
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3.3 Sequências, episódios e projeto dramático da narrativa  

 

Carlos Reis (2011, p. 375), em seu dicionário de narratologia define uma sequência 

como uma sucessão de “átomos narrativos unidos por uma relação de solidariedade”. A 

partir de Todorov tornou-se lugar comum o entendimento de que uma narrativa 

comporta cinco sequências:  

Uma narrativa ideal começa por uma situação estável que uma 

determinada força vem perturbar. Daí, resulta um estado de 

desequilíbrio; pela ação de uma força dirigida em sentido inverso, o 

equilíbrio é restabelecido; o segundo estado de equilíbrio é semelhante 

ao primeiro, mas nunca é idêntico”. (TODOROV, 1973, p. 82 citado 

por REIS, 2011, p. 376) 

 

Na visão desse autor, a narrativa ideal comporta: 1) estado inicial de equilíbrio; 2) força 

perturbadora; 3) desequilíbrio; 4) força antagônica; 5) restauração do equilíbrio. Trata-

se de um modelo elaborado a partir da análise da narrativa literária. Em nossa 

proposição, a estrutura quinaria pode ser mantida
32

, porém, seguiremos uma designação 

alternativa das sequências: 1) situação inicial; 2) complicação; 3) transformação; 4) 

resolução; 5) situação final. E, com a observação de que as sequências não são 

completamente autônomas entre si, elas se interpenetram, se contaminam, se superpõem 

e se invertem (MOTTA, 2013, p. 154). 

Assim, partindo do modelo quinário, propomos a seguinte estruturação sequencial para 

a narrativa A Revolução de 1930: 1) Situação inicial – não se acha explicita no corpus, 

mas é parte das condições de discurso; 2) Complicação ou perturbação – também não 

se encontra explícita nos jornais, mas também é parte das condições de discurso e 

compreende a ruptura do pacto entre São Paulo e Minas Gerais, com a apresentação do 

candidato paulista, Júlio Prestes, como o sucessor de Washington Luis; 3) 

Transformação – dá-se como uma disputa política que envolve recursos diversos, 

chegando à violência física; 4) Resolução – dá-se com a ação armada entre 03 e 24 de 

                                                 
32

 A este respeito, concordamos com Motta (2013, p. 154) que tais modelos se formaram numa 

perspectiva fechada, da busca de uma estrutura válida para toda a narrativa. A questão mostra-se de 

maneira distinta, a depender do objeto empírico. A estrutura não pode ser a mesma na infinidade de 

narrativas.  
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outubro, e tem fim com a deposição de Washington Luis; 4) Situação Final – tem 

início a partir de 03 de novembro com a configuração de um novo poder político em 

âmbito nacional. As querelas e definições sobre o poder político no município de 

Mariana continuam e se transformam. Com isso, no nível local permanece a sequência 

de Transformação, que será alterada a partir da resolução do conflito sobre o poder 

político municipal – com a posse do prefeito efetivo do Município.  Podemos ainda 

acrescentar, no caso em exame, uma pseudo sequência ou desfecho, que compreenderia 

uma espécie de Avaliação ou Moral de história.  

A seguir, buscaremos explicitar melhor estas sequências, inserindo, também, os 

episódios que as marcaram. 

 

3.3.1 Primeira sequência: a situação inicial da narrativa 

 

Desde o formalismo de Wladimir Propp, a análise da narrativa preocupa-se com a 

estruturação da intriga, enquanto componente de compreensão da sua sintaxe. É certo 

que toda história tem um início, meio e fim, mas, por vezes, é preciso encontrar o seu 

início fora daquilo que se encontra explicitado. O início de uma narrativa traz uma 

apresentação acerca da situação inicial dos elementos que compõem a narrativa. O que 

seriam esses elementos? Eles compreendem uma exposição primeira acerca dos 

personagens que participam da história e em que situação se dará a história: cenário, 

tempo e espaço. Assim, a situação inicial é uma sequência em que ainda não se formou 

a intriga, mas cujos elementos criam as condições para o surgimento do conflito.  

Em nossa pesquisa, esses elementos antecedem o tempo do corpus coletado e 

compreendem: a) no nível nacional – um período de relativa estabilidade do poder 

nacional, que era exercido pelo Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano 

Mineiro, em aliança política e com alternância, no mandato presidencial, entre as 

oligarquias dos dois estados. Neste cenário, prevalecia certa “normalidade” na chamada 

política do Café com Leite, com aceitabilidade do pacto político oligárquico. Havia, 

com isso, o consentimento dos demais estados da federação e dos seus respectivos 
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partidos republicanos quanto à participação nas regras do jogo. Isso funcionou bem em 

uma situação em que todos (ou quase todos) tinham a sensação de que o acordo era 

razoável ou bom para todos, quer dizer, todos (ou quase todos) estariam ganhando. b) 

No nível local – um período de relativa estabilidade e convivência entre o campo 

político partidário e a religiosidade católica na cidade de Mariana. De um lado, o 

republicanismo municipal mantinha-se à frente da Câmara de Vereadores e da Chefia do 

Executivo há quase três décadas, tendo como representante político de destaque o Dr. 

Gomes Freire de Andrade, principal colaborador do Jornal O Germinal. Do outro lado, 

a Arquidiocese de Mariana, tendo à frente, desde 1922, o arcebispo Dom Helvécio, 

detinha um espaço próprio de atuação e quando se voltava para questões sociopolíticas 

o fazia em colaboração com o poder político laico. À frente da arquidiocese, 

encontrava-se, desde 1922, Dom Helvécio de Oliveira, e o Jornal O Cruzeiro, criado 

em 1929, tornou-se o principal narrador das ações envolvendo este setor sócio-religioso. 

 

3.3.2 Segunda sequência: a perturbação ou complicação 

 

O cenário relativamente estável da situação inicial se complica no nível nacional, em 

decorrência da crise econômica e social do final da década de 1920. Para as oligarquias 

paulistas, seria fundamental a manutenção do poder em mãos de um paulista. 

Washington Luis apresenta essa resolução e indica o nome do seu sucessor, que seria 

Júlio Prestes, governador do Estado de São Paulo. Para Minas, colocava-se a questão: o 

que fazer nesta situação? As oligarquias mineiras poderiam aceitar a posição paulista ou 

não aceitá-la. A alternativa foi a constituição de uma frente político-eleitoral (Aliança 

Liberal), em que o Antônio Carlos de Andrade e a maioria dos chefes políticos mineiros 

apoiariam uma chapa formada a partir de nomes de outros estados: Getúlio Vargas, do 

Partido Republicano do Rio Grande do Sul, e João Pessoa, do Partido Republicano da 

Paraíba. Tem-se, então, que a ruptura do acordo de estabilidade levou a uma 

perturbação, na qual duas correntes partidárias fortes passaram a se enfrentar: o PRP e o 

PRM. Esta sequência perturbadora dá início ao conflito ou intriga na narrativa, que a 
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rigor, passará por transformações, mas somente será concluída com o retorno à 

normalidade ou estabilidade.  

 

3.3.3 Terceira sequência: a transformação na narrativa 

 

A Transformação tem início com o enfrentamento eleitoral entre as duas correntes 

políticas: a Aliança Liberal, formada a partir da articulação política lançada pelo PRM, 

e a chapa Getúlio Vargas (presidente) e João Pessoa (vice-presidente), de um lado, e a 

Concentração Conservadora, formada a partir do PRP, com Júlio Prestes (presidente) e 

Vital Soares (vice-presidente). O jornal O Germinal, que decididamente se coloca junto 

ao PRM, narra o primeiro episódio da sequência de Transformação da narrativa, que 

ocorre no dia no dia 1° de março. A este episódio, denominamos por “Combate 

Eleitoral”, na medida em que, discursivamente, ele compreende uma luta tenaz: com 

mobilização de forças e incitação a um fazer-fazer que corresponderia à derrota cabal do 

adversário. Dele faz parte um conjunto de enunciados predominantemente incitativos do 

jornal, sob os títulos: A Postos! e Aos nossos correligionários do P.R.M., deste 

Município, que sintetizam as ações de ativismo na campanha eleitoral e um outro 

conjunto que se voltam para a propaganda em torno dos dois grande chefes locais:   

“Aniversário” (de Dom Helvécio) e “Imponente recepção de 24 último” (ao Dr. Gomes 

Freire). Estes dois últimos, que também poderiam ser considerados episódios à parte, 

buscariam ampliar o efeito de captação entre os leitores efetivos e cidadãos, ao destacar 

elogios e louvores aos dois protagonistas no nível municipal. Nesse momento (fevereiro 

de 1930), o narrador de O Cruzeiro mantém um discurso independente, com a 

condenação dos valores que, na vida política, colocavam em risco a República, como a 

“vaidade” e o “orgulho humano”. Manifesta, contudo, uma posição contrária às ações 

do governo Washington Luis. 

Outros episódios ainda acontecem na sequência de transformação, como: a 

Proclamação dos resultados e a Disputa que se abre em torno das listas e número 

de votantes; a denúncia de fraudes; as querelas nas câmaras em torno da nomeação 

dos eleitos; os movimentos de contestação política e comícios; o assassinato de João 
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Pessoa; as iniciativas de violência física e de repressão policial etc. Não teceremos, 

aqui, comentários sobre os mesmos, inclusive porque não aparecem claramente 

relatados no corpus. Porém, são episódios que terão relativa autonomia na sequência e 

se encaminharão para a resolução do conflito. 

 

3.3.4 Quarta sequência: a resolução do conflito 

 

A sequência de resolução do conflito, no caso do relato Revolução de 1930, 

compreende também o clímax da narrativa, com os principais momentos de tensão e a 

mobilização dramática. Ela tem início com a marcha militar e as diversas possibilidades 

de confronto, bem como batalhas efetivamente realizadas entre forças estaduais e 

federais. Ela compreende também os diversos e mais variados conflitos envolvendo 

apoiadores dos grupos políticos em disputa. Trata-se de uma resolução de conflito pela 

nítida vitória do bem na sua luta contra o mal – a derrota de Washington Luis. Do ponto 

de vista do corpus, ela se inscreve, principalmente, nas edições de O Germinal e O 

Cruzeiro que circularam em outubro, tendo a sua conclusão com a posse do governo 

revolucionário de Getúlio Vargas. O Jornal O Germinal traz como episódios desta 

sequência: A Revolução Triunfante, que narra o final bem sucedido da mobilização de 

tropas militares da parte da Aliança Liberal; “Movimento Revolucionário de 1930 – que 

realiza um sintético balanço sobre o que se fez, no município de Marianna, em favor da 

Revolução”, ou seja, uma narrativa que tem como enquadre as ações revolucionárias 

entre os marianenses e republicanos, sob o relato de O Germinal. 

Essa narrativa sobre ações revolucionárias entre os marianenses contém, por sua vez, 

episódios menores: A constituição da Junta Revolucionária, enquanto espécie de 

poder democrático popular em Mariana; Atividades da Junta Revolucionária 

Marianense, que evidencia o papel popular das medidas emergenciais deliberadas por 

este organismo; Homenagens aos heróis da Revolução, que nomeia e descreve as 

funções dos principais personagens, com um destaque especial para D. Helvécio Gomes 

de Oliveira e a sua valiosa contribuição em favor da Victoria da Revolução; a 

Constituição de um Batalhão Patriótico no Município, composto por voluntários da 
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cidade de Mariana e dos distritos; e a Mobilização política em Diogo de Vasconcelos, 

que traz um episódio ilustrativo da energia revolucionária naquele distrito. Além destes, 

o jornal traz um episódio informativo contendo as Primeiras deliberações do governo 

revolucionário: o Programa Revolucionário e as Medidas Imediatas da Revolução de 

1930, o qual trata do quadro nacional da Revolução. 

A sequência de Resolução do conflito surge em O Cruzeiro, de 25 de outubro, de 

maneira inusitada, com uma pequena nota telegráfica de última hora: 

                                                    Figura 14 – Nota telegráfica - Jornal O Cruzeiro, 25/10/1930 

 

                                                    Fonte: O CRUZEIRO, 1930. 

 

Trata-se de informação preliminar, certamente, via telégrafo. O episódio da Deposição 

de Washington Luis ocorreu no dia 24 de outubro; a edição deste número do jornal tem 

data de 25 de outubro. Daí, a forma compacta da resolução narrativa, numa espécie de 

“Plantão Urgente”, em que uma série de implícitos precisaria ganhar um contorno 

expressivo, no interior da historia, como possíveis respostas a uma questão: o que foi 

que aconteceu mesmo?
33

. Trata-se, também, de uma estratégia de captação do narrador, 

                                                 
33

 A explicitação da história, enquanto conteúdo, dá-se no plano da expressão. Ela envolve um trabalho 

por parte do destinatário, que implica no desempenho da sua competência cognitiva e discursiva, pois o 

mesmo, a partir de dados disponíveis, deve fazer uso de recursos da memória, organizando as ações no 

plano da expressão, de maneira coerente, no que diz respeito às ações anteriores e subsequentes que 

fazem parte da história. (MOTTA, 2013, p. 133-139). Neste caso, o texto telegráfico seria percebido 

como uma espécie de vetor para alguns frames orientadores das sequências possíveis, enquanto respostas 

a uma questão do tipo: “e, daí, o que foi que aconteceu?”.   
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que “sai na frente” para indicar que os problemas estavam resolvidos. Já se poderia 

comemorar, assim, a esperada vitória.  

Assim, na edição de 6 de dezembro
34

, quando outros enunciadores já teriam relatado os 

mais diversos episódios da Resolução do conflito, o Jornal O Cruzeiro se concentrou 

naquele episódio que mais lhe interessava: Dom Helvécio e a rendição do 11° 

Batalhão Militar, em São João d’El Rey. Esse episódio torna-se, para o Jornal, o 

centro da Resolução da narrativa, sendo abordado a partir de diferentes personagens e 

estilos, nas páginas de O Cruzeiro. Cada qual, no entanto, voltado para estratégias de 

amplificação
35

 das ações do personagem Dom Helvécio de Oliveira, em favor de um 

efeito discursivo: a constituição do grande herói da narrativa. 

Logo na primeira página, em destaque
36

, tem início a narração elogiosa ao Arcebispo 

Dom Helvécio e às suas realizações. Trata-se, no caso, de um relato em comemoração 

ao Oitavo aniversário da entrada solene e posse do Snr. D. Helvécio na Cathedral 

de Mariana, em que são narradas as suas ações religiosas e administrativas, bem como 

as iniciativas bem sucedidas na reforma de prédios (Colégio Providência, Seminário 

São José e Palácio dos Bispos). Cria-se, com o tom elogioso, um cenário de grandes 

realizações de Dom Helvécio para a cidade de mariana, ressaltando qualidades e valores 

que estariam sendo enaltecidos no clima da vitória revolucionária.  Em Entre heróis (p. 

2), o narrador mantém os procedimentos de amplificação, por meio de elogios, e 

louvores ao personagem e às suas ações em torno do episódio Dom Helvécio e a 

rendição do 11º Batalhão Militar em São João Del Rey: “O nosso amantíssimo 

Arcebispo é uma destas figuras de destaque cuja attitude como ser verdadeiramente 

paternal, foi patriótica e velou o grande amor que dedica aos seus filhos espirituais.” (O 

CRUZEIRO, 06/12/1930, p. 1-2).  

No enaltecimento do personagem e suas ações, abre-se, também, o espaço do jornal a 

outros personagens-narradores: O Pe. Benedicto de Luca, de Palmeiras, envia um 

                                                 
34

 A edição de 25 de outubro é sucedida pela edição de 06 de dezembro. O intervalo é de 41 dias – o que 

constitui um atraso comum na regularidade do Jornal.  
35

 A amplificação corresponde, no âmbito da retórica antiga, a uma estratégia do gênero epidítico 

(ARISTÓTELES, 1998). No Tratado da Argumentação, de Perelman e Olbrechts-Tyteca, ela é tratada 

também como uma técnica argumentativa no gênero epidítico. (PERELMAN. OLBRECHTS-TYTECA, 

1998). 
36

 Texto central da página, acompanhado de fotografia de Dom Helvécio. 
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soneto de louvor ao Bispo; o Pe. João Gualberto do Amaral envia uma “Carta honrosa”; 

o Commando da 4ª. Região Militar do Estado de Minas Geraes, sediado em Juiz de 

Fora, envia uma correspondência em “reconhecimento pelos atos de Dom Helvécio”. E, 

finalmente, o narrador-contador, em O Clero e a Revolução se coloca na constituição 

do evento como algo quase milagroso – o que serve à atribuição de um ethos bem 

específico ao herói protagonista.   

 

3.3.5 Quinta sequência: a situação final da narrativa 

 

A Situação final da narrativa compreende, no caso em análise, a estabilização do poder 

político. Na esfera nacional, isso se deu, com a transmissão do cargo de presidente do 

governo revolucionário a Getúlio Vargas. Entretanto, não há sintonia temporal entre 

essa fase nacional e o quadro local. Mais exatamente, podemos afirmar que no momento 

em que se instala a sequência Resolução na narrativa revolucionária, enquanto solução 

para a questão do poder político nacional, e, mesmo posteriormente, com a sequência 

Situação Final, que indica a estabilização dessa solução encontrada para a questão do 

poder político nacional, mantém-se ainda conflito dramático no cenário político local. 

Em relação a esse quadro local, que diz respeito ao poder político na cidade de Mariana, 

a narrativa se mantinha na Sequência de Transformação narrativa.   

A sequência Transformação narrativa, em Mariana, coloca em posição antagônica os 

jornais O Cruzeiro e O Germinal, na medida em que são narradores com 

intencionalidades que se manifestam em orientações ideológicas distintas. Em O 

Cruzeiro, a narrativa da Revolução de 1930 era apresentada, na edição de 19 de 

fevereiro, como uma espécie de aventura política: “Os lastimáveis acontecimentos que 

se desenrolam neste paiz deixam-nos prever dias de angústia para a família brasileira”; e 

continua o narrador: “Chegou a tal ponto a agitação política que já se pode conjecturar 

qual seja o doloroso desfecho desta campanha eleitoral em que vae empenhada a honra 

de nossa patria”. Podemos ver, assim, que o narrador trata o movimento político em 

curso em terceira pessoa. Aquilo que está ocorrendo é fruto da ação do outro. Em seu 

papel, busca assim evidenciar as razões que levam o outro a tal aventura: “Nisso tudo, 
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uma só causa, um só principio, uma só raiz de tantos males queremos ver: o orgulho 

humano”, que é um fruto da “defficiência de educação moral e espiritual”. E, procura 

alertar seu destinatário sobre o risco dessa “política adulterada, divorciado do 

verdadeiro conceito, exigindo por isso uma completa reforma”. Condena, dessa 

maneira, tanto os aliancistas quanto os seguidores de Washington Luis, sendo mais 

incisivo em relação a estes últimos – o que nos levou a qualificar a posição do jornal, de 

maneira geral, como “independente”. 

Trata-se assim de uma posição crítica também em relação à política local. Esta fica mais 

evidente, na mesma edição do jornal, na narração sobre a passagem do aniversário de 

Dom Helvécio (“19 de fevereiro”), quando o elogio a este protagonista se dá, também, 

como crítica ao poder político instituído na cidade. “Tem-se visto”, afirma o narrador “e 

é patente a operosidade do Snr. D. Helvécio. – Mariana até há pouco, era uma cidade 

morta; seus habitantes viviam estacionários, sem progresso, sem iniciativas, sem 

actividade”. E, continua, “o operariado pobre outrora mal se vestia e engabelava a prole 

com minguado pão, hoje [tempo de Dom Helvécio] se veste melhor e dá uma feição 

mais urbana á sua casinha”. O narrador relata ainda sobre quem seriam os possíveis 

culpados pelos problemas:  

Tudo isso devemos ao impulso que nos proporcionou o Exmo. Snr. D. 

Helvecio, que com isso dá provas cabaes e incontestáveis do 

desinteresse com que trabalha pelo bem e prosperidade deste logar, 

como refuta irretorquivelmente o sophisma daquelles que dizem ou 

pensam que a religião é retrograda e antagonista do progresso da 

sociedade. (O CRUZEIRO, 19/02/1930, p. 1, grifo nosso). 

 

Aponta-se, assim, anaforicamente, para os adversários da religião: os que dizem ou 

pensam que a religião é retrógrada e antagonista do progresso da sociedade. Quem 

seriam estes? O narrador considera, certamente, que o seu destinatário conhece bem 

esses adversários, pois isso é parte dos saberes e imaginários compartilhados que 

possibilitam a compreensão mútua. Por isso, ele não precisa ser mais incisivo na 

designação e deixa que o seu destinatário faça a inferência sobre algo que está na doxa. 

Na edição de 25 de outubro, o narrador constrói um relato bem distinto acerca da 

Revolução de 1930, em curso. Agora já se trata de um relato em primeira pessoa. Trata-
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se de uma “reação patriótica que actualmente empolga e convulsiona todo o Brasil” ou 

“esse movimento de enthusiasmo e de incontida actividade que mobilisa 

espontaneamente todas as suas classes sociaes para correrem ás trincheiras, onde periga 

a sua liberdade e independencia com que devem agir os cidadãos de um paiz livre”. 

Quer dizer, são narrações em que o narrador-contador se coloca também como 

personagem engajado e radicalizado, pois “o mais sagrado dos seus ideaes, depois de 

Deus é a gloria do Brasil e a felicidade de seus concidadãos”.  

De fato, na sequência transformação é possível que se modifiquem não apenas o 

movimento interno das ações, quanto, também, os posicionamentos dos personagens. 

Essa mudança, contudo, é sempre motivada, mesmo que não seja explicitada pelo 

narrador e personagens. E sobre as considerações acerca da política local, será que 

houve também alguma alteração? Na mesma edição do jornal (25 de outubro de 1930), 

em “Comício monstro” – designação que advém pelo amplo número de participantes, há 

uma narração interessante a este respeito, naquele momento em que, no quadro 

nacional, o conflito estava próximo de ter uma Resolução. Vários personagens 

utilizaram a palavra na ocasião e o narrador faz um breve resumo sobre o tema central 

do pronunciamento de cada um. Iremos nos ater, no momento, somente em um relato, 

que tem como personagem o jovem voluntário da Revolução Heitor José Paes: 

Finalmente, usou da palavra o joven voluntario Heitor José Paes, 

discorrendo com ardor e patriotismo sobre a marcha da revolução e ao 

mesmo tempo, scientificando ao povo, a adhesão que elle prestou ao 

movimento libertador, movido unicamente, por amor a sua patria que 

se acha humilhada pelo maior déspota até hoje conhecido. 

Censurou energicamente os patriotas hypocriptas que trazem o 

lenço vermelho para ostentação e na hora de marchar esquivam-

se. 

Concitando a mocidade a combater pela causa da revolução, terminou 

o jovem orador sob vivos applausos da assistência. (O Cruzeiro, 

25/10/1930) 

 

A censura do jovem voluntário dirige-se a um referente que é parte do cotidiano da 

cidade. É, também, um adversário político naquele momento. Contudo, é um adversário 

que se coloca no campo daqueles que participam da Revolução, embora de maneira 

condenável, segundo esse personagem. Tal adversário, naquele instante, era, 
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certamente, o grupo político em torno do Diretório Municipal do PRM, ou seja, aqueles 

que se colocavam ao lado do Dr. Gomes Freire (Chefe do Executivo Municipal) e que 

tinham o jornal O Germinal por Tribuna-política.  

Em outros episódios da transformação do poder municipal, a disputa política 

permanece. Em especial, na narração de O Germinal acerca da constituição de uma 

espécie de poder revolucionário e nas ações políticas desenvolvidas pela Junta 

Revolucionária (edição de 31 de outubro de 1930), no Attentado contra o delegado 

Regional Dr. Thomaz Volney, na designação do Major Alvino Alvim de Menezes, 

como Interventor interino e no Atentado contra o Dr. Eduardo P. de Oliveira Júnior. 

Vale ainda mencionar que, durante esse processo de Transformação, o jornal O 

Germinal colocou em evidência, enquanto protagonista da Revolução em Mariana, 

tanto o personagem Dr. Gomes Freire, quanto o Arcebispo Dom Helvécio (edição de 28 

de fevereiro, p. 1; edição de 31 de outubro, p. 2). Não houve contrapartida, pelo jornal 

O Cruzeiro, de evidenciação do Dr. Gomes Freire, enquanto protagonista da narrativa 

revolucionária. 

Com isso, a sequência de Resolução do conflito, no nível local, dá-se com a retirada de 

cena do chefe político local do PRM, o Dr. Gomes Freire, e a escolha do Interventor 

definitivo Dr. Bernardo Aroeira, bem como a emergência de autoridade política ao 

advogado Dr. Pedro Muzzi do Espírito Santo e, algo simbólico em meio à disputa, como 

a alteração do nome do Grupo Escolar Dr, Gomes Freire para Grupo Escolar Dom 

Benevides (O Cruzeiro, 25 de janeiro de 1931). 

Temos, com isso, na situação final da narrativa uma nova configuração do poder 

político marianense, em que o perfil da deliberação política se modifica com a 

instalação de um novo padrão de chefe do executivo: a figura do Prefeito 

(interventor), com restrições ao exercício político e prioridade para a 

administração. Ao mesmo tempo, será um poder em que a força religiosa estará mais 

fortemente representada, se levarmos em conta a proeminência do Presidente da União 

dos Moços Católicos, advogado Dr. Pedro Muzzi, e o fortalecimento da figura de Dom 

Helvécio junto ao governo revolucionário, em especial, junto ao Governador de Minas 

Gerais, Dr. Olegário Maciel. 
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Resta-nos um esclarecimento acerca do Projeto dramático na narrativa de cada um dos 

jornais. Parece-nos que não são os mesmos, embora ambos buscassem uma solução para 

a crise de poder político que se instalou com a ruptura do pacto entre São Paulo e Minas 

Gerais. No que diz respeito a O Germinal, que se manifestou, desde o primeiro 

momento de crise, a partir de um narrador republicano, parece-nos que o projeto 

dramático correspondia a uma possibilidade de ultrapassar o cenário de restrição 

republicana. Isto é, uma espécie de acerto de contas entre republicanos históricos e 

aqueles que viam na república uma espécie de continuidade política do passado. 

Daí que tanto no episódio das eleições de 1930, quanto nos episódios de outubro de 

1930, a construção narrativa privilegiava fórmulas orientadas para uma identidade 

nacional participativa e democrática, pois 

[Desejamos a] Victoria da soberania popular, tão galhardamente 

implantada pelos fundadores do novo regimen, tão por elles sonhada, 

e que se transformou no mais aviltante desprestígio, a que a reduziram 

as praxes rotineiras dos inimigos da Democracia. (O GERMINAL, 

28/02/1930, p. 1). 

 

Neste caminho, colocam-se a construção da “Nação brasileira” e “bases do verdadeiro 

civismo”. E, também, a constituição de experiências novas de poder popular, como a 

Junta Revolucionária, reuniões abertas à participação dos cidadãos e a valorização de 

ações que ampliaram a atividade democrática.  

Já no que diz respeito ao Projeto dramático de O Cruzeiro haveria, de início, uma 

percepção de que o movimento em curso, no mês de fevereiro, seria uma aventura da 

classe política, ocasionada por uma espécie de fraqueza moral e espiritual. As suas 

consequências seriam assim drásticas, com ampliação do sofrimento e do clima de uma 

catástrofe social: 

Quando o homem falsamente chega a convencer-se de que tem algum 

valor, concentra todas as suas actividades para defender essa pretensão 

que só na sua fantástica imaginação tem algum elemento objectivo. A 

defficiência de educação moral e espiritual é que dá logar a estas 

consequências funestas e desastrosas (O CRUZEIRO, 19/02/1930, p. 

1). 
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O resultado dessa aventura, dizia O Cruzeiro, conduzida pelo orgulho humano, seria a 

ampliação do sofrimento. Por isso, a condenação do movimento em que o narrador faz 

uma espécie de eco à voz das “pobres mães de família, que já allucinadas lançam um 

appello, para que esta política poupe o pobre sangue brasileiro que está para se 

derramar”.  

Contudo, este projeto dramático, em que sobressaem o caos social e a insanidade 

política causada pelo orgulho humano, altera-se radicalmente. Ou melhor, ele 

desaparece e, em seu lugar, surge um projeto de ativismo eufórico na construção de 

pátria religiosa:  

“esse movimento de enthusiasmo e de incontida actividade que 

mobilisa espontaneamente todas as classes sociais para correrem às 

trincheiras, onde periga a sua liberdade e a independencia com que 

devem agir os cidadãos de um paiz livre”. [...] E, d‟hai os grandes e 

nobres offerecimentos de suas legiões [a União de Moços Catholicos] 

para marcharem para as linhas de frente, dando a todos cabal prova de 

que o mais sagrado de seus ideaes, depois de Deus, é a gloria do Brasil 

e a felicidade de seus concidadãos (O CRUZEIRO, 19/02/1930, p. 1). 

 

A este parece corresponder, enfim, o projeto vitorioso, se levarmos em conta a narrativa 

sobre o episódio Dom Helvécio e a rendição do 11° Batalhão Militar, em São João 

d’El Rey. Em seu relato específico, como parte de O Clero e a Revolução, observa-se, 

desde a entrada triunfal do Arcebispo na cidade de São João d‟El Rey, em que “[...] a 

cidade rejuveneceu-se, abriram-se de par em par as janellas de todas habitações até 

então fechadas e todos os pianos emudecidos soltaram harmoniosos as notas vibrantes 

do hynno nacional e de cantos patrióticos” (O CRUZEIRO, 06/12/1930, p. 4), observa-

se que a continuidade do ativismo eufórico. Nesse caso, o que está em construção é a 

imagem do grande herói e santo homem, o Arcebispo Dom Helvécio. 
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4 PROCEDIMENTOS ARGUMENTATIVOS, IMAGENS DE SI E EFEITOS 

PATÊMICOS 

 

No presente capítulo, procederemos à análise argumentativa do discurso dos jornais O 

Germinal e O Cruzeiro, com ênfase nos procedimentos argumentativos e nos 

chamados “meios de persuasão” da retórica clássica (o ethos e o pathos), enquanto 

imagens de si no discurso e efeitos patêmicos. Para isso, iremos nos apoiar em 

formulações de Patrick Charaudeau e de Ruth Amossy. É importante salientar, no 

entanto, que essa possibilidade de análise se dá, no nosso entendimento, como 

consequência natural da análise narrativa. Nisso, seguimos o ponto de vista expresso 

por Luiz Gonzaga da Motta (2013, p. 119-131), para quem “[...] a enunciação narrativa 

é uma atitude intencional e argumentativa [...]”, portanto, ela não pode nunca ser 

analisada isoladamente, sob pena de perder o seu objeto determinante. Elas, as 

narrativas, constituem-se, assim, como pano de fundo das argumentações no cotidiano.   

Quanto à apresentação da análise argumentativa, ela se dará com a descrição e 

interpretação em cada uma das sequências da narrativa, de maneira a propiciar uma 

contrastividade na articulação de procedimentos, valores realçados e efeitos discursivos. 

Entretanto, na medida em que as duas primeiras sequências da narrativa (Situação 

inicial e Complicação ou perturbação) não se encontram de maneira expandida no 

corpus, daremos início à análise a partir da Terceira sequência, ou seja, da 

Transformação dos elementos na narrativa. Com isso, a apresentação seguirá a 

cronologia de emergência das Sequências, com considerações acerca de cada um dos 

jornais.  

Antes de dar início ao exame do corpus, apresentaremos breves considerações teóricas 

sobre as categorias de análise. 
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4.1 Procedimentos argumentativos e valores 

 

Patrick Charaudeau (2008), em Linguagem e Discurso: modos de organização, afirma 

que, para persuadir seu interlocutor, o sujeito que argumenta utiliza determinados 

procedimentos semânticos, discursivos e de composição, próprios da encenação 

argumentativa. Na sequência da nossa pesquisa, focalizaremos os procedimentos 

semânticos e discursivos. Segundo o autor, os procedimentos semânticos consistem em 

utilizar argumentos que se baseiam em um consenso social pelo fato dos membros do 

grupo compartilharem de certos domínios de avaliação: da verdade, do estético, do 

ético, do hedônico e do pragmático; e de determinados valores que correspondem às 

normas de representação social, que são constituídas em cada domínio de avaliação. O 

domínio da verdade se define em termos do que é verdadeiro ou falso. O domínio do 

estético se define em termos de belo e feio, e o domínio do ético, em termos de bem e 

de mal. Já o domínio do hedônico, se define em termos de agradável e desagradável, 

e o domínio do pragmático, em termos de útil e inútil.  

Os procedimentos discursivos, por sua vez, dizem respeito à utilização de categorias da 

língua ou procedimentos de outros modos de organização para conduzir certos efeitos 

de persuasão. São eles: a definição, a comparação, a citação, a descrição narrativa, 

a reiteração e o questionamento. A definição é utilizada com fins estratégicos, para 

produzir um efeito de evidência e de saber. A comparação é utilizada para reforçar 

uma prova de uma conclusão ou de um julgamento. Na descrição narrativa é descrito 

um fato, ou contada uma história, para reforçar uma prova ou produzi-la. Essa categoria 

produz um efeito de exemplificação. A citação refere-se às emissões escritas ou orais 

de um outro locutor. Já a acumulação consiste em utilizar vários argumentos para 

servir a uma mesma prova, enquanto o questionamento consiste em colocar em questão 

uma proposta cuja realização depende da resposta do interlocutor. 
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4.2 Imagens de si e efeitos patêmicos 

 

Ruth Amossy (2011), em sua abordagem sobre a argumentação, alude a uma dupla 

distinção entre os discursos que circulam em uma sociedade: de um lado, discursos que 

têm uma visada argumentativa e de outro, discursos que têm uma dimensão 

argumentativa. Segundo a autora, “[...] mesmo a fala que não ambicione convencer, ela 

busca exercer alguma influência, orientando modos de ver e de pensar [...]” (AMOSSY, 

2011, p. 129)
37

. Ao tratar da inserção da argumentação na Análise do discurso, a autora, 

destaca também a importância do interdiscurso, já que os discursos argumentativos se 

ancoram em outros discursos produzindo sistema de valores e crenças. 

Para Ruth Amossy (2005), é fundamental também se pensar a ação que o orador 

desenvolve sobre seu auditório. Para isso, a autora considera a noção de ethos em uma 

abordagem retórico-discursiva, onde o ethos contempla uma dimensão sócio 

institucional e uma dimensão enunciativa. Segundo ela, “O orador constrói sua própria 

imagem em função da imagem que ele faz de seu auditório, isto é, das representações do 

orador confiável e competente que ele crê ser as do público.” (AMOSSY, 2005, p. 124). 

A doxa é um elemento determinante nesse caso, pois vai compreender os saberes 

prévios que o auditório possui sobre o orador, o que Maingueneau chama de “ethos pré-

discursivo”. 

No momento que toma a palavra, o orador faz uma ideia de seu 

auditório e da maneira pela qual será percebido; avalia o impacto 

sobre seu discurso atual e trabalha para confirmar sua imagem, para 

reelaborá-la ou transformá-la e produzir uma impressão conforme às 

exigências de seu projeto argumentativo. (AMOSSY, 2005, p. 125). 

 

Nesse ponto, a noção de estereótipo é fundamental para a autora, pois, 

desempenha papel essencial no estabelecimento do ethos. 

Na perspectiva argumentativa, o estereótipo permite designar os 

modos de raciocínio próprios a um grupo e os conteúdos globais do 

setor da doxa na qual ele se situa. O locutor só pode representar seus 

                                                 
37

 Com isso, categorias retóricas como o ethos, o pathos e o logos integram o conjunto da discursividade, 

com presença distinta, de acordo com a situação, a finalidade e os parceiros da troca discursiva. 
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interlocutores se os relacionar a uma categoria social, ética, política ou 

outra. (AMOSSY, 2005, p. 125). 

 

Para Charaudeau (2008), há argumentos que se referem ao ethos do sujeito falante e que 

servem como elementos de identificação para o auditório. Segundo o autor, trata-se de 

um processo de identificação que exige do sujeito falante a construção, por si próprio, 

de uma imagem que tenha poder de atração sobre o auditório, de forma que conceda 

adesão ao locutor, isto é, trata-se do ethos. Já os efeitos patêmicos, afirma o mesmo 

autor, eles advêm de estratégias discursivas que tendem a tocar as emoções e os 

sentimentos do interlocutor, levando-o à adesão pelos afetos. 

 

4.3 A transformação e a análise argumentativa 

 

A transformação tem início com a narração sobre o “combate eleitoral” entre as forças 

políticas da Aliança Liberal e da Concentração Conservadora, como desenvolvemos no 

Capítulo 3. Em O Germinal, isso se dá com a edição de 28 de fevereiro de 1930, dia 

anterior ao pleito. Para a análise, foram selecionados os seguintes fragmentos: A 

Postos! (p. 1), Aos nossos correligionários do PRM, deste município (p. 1), 

Aniversário (p. 1) e Dr. Gomes Freire (p. 4). 

Em A Postos!, o locutor manifesta ansiedade diante da proximidade da votação e afirma 

que de seus resultados depende a “soberania” implantada pelos “fundadores do novo 

regime”, ou seja, a República Democrática. Assinala que essa soberania encontra-se 

abalada por “praxes” rotineiras dos “inimigos da Democracia”. Para o locutor, a 

confirmação da democracia, a igualdade de posição entre o Brasil e as outras 

democracias, estava dependendo dos resultados do pleito. O locutor usa a expressão 

“curatella cívica” para se referir à situação de submissão do Brasil em relação ao 

cenário internacional. 

Afirma ainda que o povo está pronto para dar a própria vida pela soberania. Cita a 

“plêiade de personalidades ilustres” que estão plantando as boas sementes no país, entre 
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as quais destaca a “máscula” figura do presidente de Minas Gerais (Antônio Carlos de 

Andrada, na imagem, ao lado o texto).  

A referência a essa “plêiade ilustre” traz ao cenário o nome dos políticos que o narrador 

considera como os mais representativos do PRM e que compõem a Aliança Liberal, a 

qual apresentou os nomes de Getúlio e João Pessoa para presidente e vice. Segundo o 

orador, sem a pretensão de impô-los no pleito de 1º de março. Argumenta que, com a 

indicação desses dois candidatos, a Aliança Liberal pretendia demonstrar que não é 

lícito ao Presidente da República em exercício “exorbitar de suas funções”, indicando 

seu sucessor ao cargo. A crítica se dirige à atitude do então presidente Washington Luís, 

de indicar como candidato à Presidência o paulista Júlio Prestes, seu protegido, em vez 

de apoiar Antônio Carlos de Andrada, presidente de Minas Gerais. Este era o 

representante escolhido pela Aliança Liberal, que unia as forças das oligarquias de 

Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Daí, o projeto dramático que consiste em 

um fazer-crer e um fazer-fazer para imprimir uma derrota cabal aos usurpadores da 

república e traidores da democracia, com a vitória dos homens ilustres, da Aliança e do 

PRM do Município, e também, na restauração republicana, com ampliação democrática. 

Este projeto dramático se constitui como fundamental à narrativa, mas também à 

argumentação. Daí a incitação aos correligionários e aos leitores (que são por ele 

chamados de “o povo”) para o comparecimento “em massa” às urnas a fim de 

cumprirem com seu dever cívico, votando sem medo e “vascilações”.  

No excerto transcrito a seguir, podemos observar como o locutor articula procedimentos 

semânticos e discursivos para tecer sua argumentação: 

Dentro em horas a Nação brasileira assistirá a passagem do dia 1º de 

Março, dia esse ansiosamente esperado, porque nelle se ferirá o 

maior prélio cívico, talvez, de que se tenha noticia, nos annaes da 

historia politica nacional. (O GERMINAL, 28/02/1930, p. 1, grifo 

nosso). 

 

O domínio ético fica estabelecido pela utilização de um vocabulário que remete a um 

consenso social sobre a importância da política nacional, da organização do espaço da 

cidadania e da esfera pública na vida cotidiana. Essa importância é tamanha que se fala 

na realização das eleições de 1º de março de 1930 como sendo o maior embate cívico da 

http://www.infoescola.com/historia-do-brasil/governo-de-washington-luis/
http://www.infoescola.com/biografias/julio-prestes/
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história do país. Essa é uma posição assumida pelo jornal, que a insere como um 

acontecimento ansiosamente esperado, ou seja, sobre o qual os cidadãos marianenses 

encontram-se engajados. 

Ansiosamente o desejamos, porque do seu resultado depende a 

victoria da soberania popular, tão galhadamente implantada pelos 

fundadores do novo regimen, tão por eles sonhada, e que se 

transformou no mais aviltante desprestigio, a que reduziram as praxes 

rotineiras dos inimigos da Democracia. (O GERMINAL, 28/02/1930, 

p. 1, grifo nosso). 

 

O domínio ético se estabelece também pela utilização de termos que remetem ao que 

seria um consenso em relação à vitória da liberdade (“soberania popular”), à 

importância de se manifestar, através do voto, contra aqueles que vão contra os ideais 

democráticos. 

Em relação aos procedimentos discursivos, no jornal O Germinal há a predominância 

de descrição narrativa em primeiro lugar e de definição, em segundo. Em relação aos 

procedimentos, a questão da definição terá um sentido próximo ao valor de verdade.  

 

Ansiosamente o desejamos, porque do seu resultado depende a 

victoria da soberania popular, tão garlhadamente implantada pelos 

fundadores do novo regimen, tão por eles sonhada, e que se 

transformou no mais aviltante desprestigio, a que reduziram as praxes 

rotineiras dos inimigos da Democracia. (O GERMINAL, 28/02/1930, 

p. 1, grifo nosso). 

 

No trecho acima, os procedimentos utilizados são o da descrição narrativa e da 

definição. Observamos que essas duas categorias andam lado a lado. Essa descrição 

narrativa, no jornal O Germinal, busca ancoragem na política. 

O apelo ao consenso é recorrente em O Germinal. No texto Aos nossos 

correligionários do P.R.M., deste Município, o locutor, que representa o Diretório do 

PRM, pede aos correligionários e amigos do partido que compareçam às urnas e votem 

nos candidatos apoiados por ele, tanto para as funções de presidente e vice, como 

também para o Senado Federal (Olegário Dias Maciel) e para a Câmara dos Deputados 
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(Dr. José Francisco Bias Fortes, Dr. José Bonifácio de Andrada e Silva, Dr. Francisco 

Campos Valladares, Dr. Alfredo Baeta Neves, Dr. Francisco Soares Peixoto de Moura, 

Dr. João Nogueira Penido). Os qualificativos empregados pelo locutor para se referir ao 

Partido remetem  a esse consenso: invicto e disciplinado, fiel às suas tradições, coesão 

e pujança:  

Outrossim, para preenchimento de um logar de senador e renovação 

da bancada da câmara federal, neste districto eleitoral, solicita, com 

igual empenho, o máximo cuidado de maneira a serem sustentados nas 

urnas os nomes dos candidatos apresentados pela Commissao 

Execuctiva do Partido, que se mencionam  seguir [...] O Directorio 

espera  que o invicto e disciplinado Partido R. do Município, fiel às 

suas tradições,  dê mais uma vez manifestação de sua cohesão e 

pujança. (O GERMINAL, 28/02/1930, p. 1, grifo nosso). 

 

Em Dr. Gomes Freire – Imponente recepção de 24 último, é narrado o retorno do 

médico Gomes Freire a Mariana, depois de passar uma longa temporada em Belo 

Horizonte. Afirma-se que a recepção ao médico foi acompanhada por mais de mil 

pessoas e contou com banda de música e fogos de artifício. Narra ainda que chegando a 

seu palacete, Gomes Freire discursou em agradecimento à calorosa acolhida, e não se 

furtou a comentar sobre as eleições que ocorreriam em 1º de março. Mais uma vez, o 

locutor insiste na necessidade de os partidários do PRM manterem-se coesos nas urnas, 

demonstrando que o consenso é o principal valor no qual se baseava a argumentação 

republicana: 

Discorrendo sobre o momento político, demonstrou a seus amigos a 

excellencia das candidaturas de Getúlio Vargas e João Pessoa, 

levantadas em boa hora pelo Ilustre Presidente do Estado, o grande 

Antônio Carlos. (O GERMINAL, 28/02/1930, p. 1, grifo nosso). 

 

Esse texto parece interessante para análise da construção do ethos do personagem 

Gomes Freire, figura central nos acontecimentos da Revolução de 1930 no município de 

Mariana. Para construir a imagem de um político sábio e confiável, o locutor faz uso de 

formas e expressões com função superlativa, como grande e invencível chefe do 

partido; sábio e eminente mestre. Freire é caracterizado ainda como amigável; 

próspero (dono de um belo palacete); risonho, solidário e simpático; respeitável e 
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valoroso; possuidor de amigos fiéis, de convicção e fé inquebrantável; guia 

luminoso nessas lutas. Segundo o locutor, a presença de Gomes Freire traz luz à 

cidade, dissipa o temor dos corações. 

Estratégia idêntica é utilizada pelo narrador (tornado sujeito argumentante) em 

Aniversário – fragmento que tem por referência o aniversário natalício de D. Helvécio 

Gomes de Oliveira, arcebispo de Mariana. A este, atribui o ethos de dignidade 

(“distinto cavalheiro”) e de guia ou protetor religioso (“fez cada uma de suas ovelhas 

um filho espiritual”). Uma estratégia importante na configuração implícita da aliança 

política entre o PRM, incluído o PRM municipal, e a Arquidiocese. Trata-se, assim, do 

elogio ao outro “Chefe” – no caso, capaz de influenciar (com um agir persuasivo e 

incitativo) os religiosos-cidadãos marianenses à participação política decidida no pleito. 

E como se comporta o narrador (tornado sujeito argumentante) do jornal O Cruzeiro? 

A sequência inicial de Transformação é narrada neste Jornal na edição de 19 de 

fevereiro de 1930, em dois fragmentos: 19 de fevereiro e Horas de Crepe, ambos na 

primeira página. 

19 de fevereiro tem por referência o aniversário natalício de D. Helvécio. Os 

cumprimentos ao aniversariante são acompanhados de comentários elogiosos, 

ressaltando as conquistas do religioso para a cidade de Mariana. O tom é louvor e de 

enaltecimento ao aniversariante e de crítica à condução política local (no período 

anterior ao protagonismo de D. Helvécio), como se observa em:  

 

Tem-se visto e é patente a operosidade do Snr. Dom Helvecio – 

Marianna até há pouco, era uma cidade morta; seus habitantes viviam 

estacionários, sem progresso, sem iniciativas, sem atividade. (O 

CRUZEIRO, 19/02/1930, p. 1). 

 

E ainda: 

Hoje, Marianna já se agita, aqui já se trabalha e se ganha a vida; já o 

operariado pobre que outrora mal se vestia e engabelava a prole com 

mingoado pão, hoje se veste melhor, já dá uma feição mais urbana à 

sua casinha; enfim hoje já se respiram por aqui ares de civilização 

nova e progresso.  (O CRUZEIRO, 19/02/1930, p. 1). 
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Tudo isso devemos ao Exmo. Snr. Dom Helvecio, que com isso dá 

provas cabaes e incontestaveis do desinteresse com que trabalha pelo 

bem e prosperidade desse logar, como refuta irretorquivelmente o 

sophisma daquelles que dizem ou pensam que a religião é retrograda e 

antagonista do progresso da sociedade. (O CRUZEIRO, 19/02/1930, 

p. 1). 

 

Nos excertos transcritos acima, a cidade é descrita como um lugar inanimado, assim 

como seus moradores. As escolhas lexicais constroem a imagem de uma cidade parada 

no tempo: Marianna é morta; seus habitantes são estacionários, sem progresso, sem 

iniciativas, sem atividade. Até que entra em ação o arcebispo D. Helvecio, que modifica 

o panorama e faz com que o lugar passe de um extremo a outro, da inércia ao 

dinamismo. As escolhas lexicais criam a ideia de movimento: Marianna agita-se; seus 

habitantes trabalham, ganham a vida.  De retrógrada, a cidade torna-se civilizada e 

progressista. A descrição do avanço de Marianna, no trecho analisado, é, portanto, 

construída por meio da oposição entre velho e novo, retrógrado e progressista, pobre e 

rico, rural e urbano, não-civilizado e civilizado. Todos os avanços são atribuídos à 

figura de D. Helvécio, com a sua operosidade (atribuição de ethos de competência e 

produtividade), que representa, com a sua abnegação, a atuação da própria religião 

para o progresso da sociedade. Em relação ao procedimento semântico observado, pode-

se afirmar que remete ao campo do pragmático: se um homem religioso traz tanto 

progresso para a cidade (consequência), esse homem (causa) – e a própria religião que 

ele personifica – só podem ser bons. Quanto aos dirigentes políticos que antecedem à 

entrada em cena de D. Helvécio, há, por meio da crítica, a atribuição de um anti-ethos 

(incompetência, letargia e orgulho pessoal). 

Em Horas de crepe, o procedimento semântico situa-se no domínio do hedônico, como 

se observa em: 

Os lastimáveis acontecimentos que se desenrolam neste paiz deixam-

nos prever dias de angustias para a família brasileira. (O 

CRUZEIRO, 19/02/1930, p. 1, grifo nosso). 

 

O domínio do hedônico está presente neste trecho quando apresenta uma qualificação 

desagradável para aquilo que está por vir: As ocorrências desse domínio aparecem 
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sempre em termos do desagradável. Acreditamos que devido ao tom religioso do jornal, 

essas qualificações aparecem como uma consequência negativa daquilo que não está 

acontecendo de acordo com as orientações religiosas, pois são atitudes levadas “pelo 

orgulho humano e pela deficiência de educação moral e espiritual”.  Condena-se com 

isso a ação dos políticos daquele momento, em geral.  

O domínio ético fica estabelecido através da afirmação de que qualquer cidadão pode 

candidatar-se à presidência, afinal é uma questão do que é justo para o país: 

 

Que seja muito justo a qualquer cidadão candidatar-se á 

presidência, ninguém nega; aliás isto é que se chama – republica. (O 

CRUZEIRO, 19/02/1930, p. 1, grifo nosso). 

 

Com isso, parece que o jornal abre um espaço de aceitabilidade para a reação do PRM, 

ao não aceitar a imposição de uma candidatura por Washington Luis e o PRP. Quer 

dizer, existiria um lado menos ruim na disputa hedônica (“o desfecho doloroso dessa 

campanha eleitoral em que vae empenhada a honra de nossa pátria”) e pragmática (“as 

pobres mães de família – que já allucinadas lançam um appello, para que esta política 

poupe o pobre sangue brasileiro que está para se derramar”). 

Os procedimentos de descrição narrativa e de definição também estão presentes neste 

fragmento de O Cruzeiro. Busca-se descrever um fato para produzir um efeito de 

exemplificação e define para produzir um efeito de evidência e saber. Neste jornal, o 

tom religioso, faz com que as descrições narrativas se assemelhem aos ensinamentos 

bíblicos, quando predomina o valor de verdade. A religião orienta as questões políticas. 

Quando o homem falsamente chega a convencer-se de que tem algum 

valor, concentra todas as suas actividades para defender essa pretensão 

que só na sua fantástica imaginação tem algum elemento objetivo. A 

defficiencia de educação moral e espiritual é que dá logar a estas 

consequências funestas e desastrosas. Se nos convencêssemos de que 

todos temos a mesma natureza – por conseguinte – o mesmo principio 

de atividade – se reconhecêssemos que nós mesmo viciamos tanto 

pelo desregramento de vida a nossa natureza, - se enfim 

procurássemos com sinceridade afirmar que só Deus – scrutans corda 

et renes – conhece as aptidões humanas, -  não poderíamos em nosso 

orgulho suplantar os semelhantes, menospresando as suas qualidades 



 

 

 

 

 

107 

não raro superiores de muito ás nossas. (O CRUZEIRO, 19/02/1930, 

p. 1).  

 

O ethos do jornal O Cruzeiro se define como parte do sagrado, ele interfere para a 

solução de problemas de outra ordem. Quanto ao povo, são sofredores (sangue 

brasileiro) e não civilizado (ainda é um povo selvagem). E, a classe política (PRM 

municipal) se caracteriza pelo orgulho humano, ausência de educação moral e espiritual. 

Até aqui, percebemos, pelo contraste entre os dois jornais, que eles são, de fato, duas 

vozes distintas: de um lado político-partidário laico, mas que deseja uma aliança com o 

segmento religioso em torno da disputa eleitoral;  por outro lado, a busca de 

descaracterização de legitimidade da luta política em curso, um “combate político”, 

justamente pelo fato de que a sua causa estaria na ausência de adesão aos preceitos 

religiosos. É como se o sujeito argumentante buscasse, na verdade, a construção de uma 

terceira via: um espaço para a manifestação de uma religiosidade-política, mais ao estilo 

daquilo que, segundo o jornal, estaria dando certo em Mariana a partir das ações de 

Dom Helvécio. Daí se percebe, também, que os procedimentos semânticos de O 

Germinal encaminham-se para a circulação de valores fundados na ética, como 

possibilidade de ampliação da democracia e da república; enquanto isso, o sujeito 

argumentante em O Cruzeiro orienta os seus argumentos pelo domínio do hedônico 

(um quadro de tristeza e de temor), do pragmático e de uma espécie de verdade 

religiosa.  

Temos, enfim, uma nítida diferença na construção do ethos: em O Germinal encontra-

se um sujeito engajado que, de fato, se coloca como um guia na luta política e 

conclama os correligionários e o povo ao combate. Este mesmo ethos se estende como 

atribuição ao Dr. Gomes Freire, como sujeito de confiança popular, guia e chefe 

político. Também como atribuição, o jornal percebe a liderança social e o papel de guia 

religioso ao Arcebispo Dom Helvécio. Por outro lado, O Cruzeiro cria para si um ethos 

religioso, de um sujeito que coloca a religião acima das questões do cotidiano político 

(o que se vê é “uma política adulterada, divorciada do seu verdadeiro conceito, exigindo 

por isso uma completa reforma”) e que se institui como sujeito apocalíptico, prevendo 

que a luta política logo se transformará em violência física, ampliando o sofrimento do 

povo e debilitando ainda mais o país.  
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 Porém, a sequência transformação se mantém em O Cruzeiro na sua edição de 25 de 

outubro de 1930, à exceção do fragmento intitulado Ultima hora, que diz respeito à 

sequência resolução, como explicamos no Capítulo 3. Destacamos, portanto, dois 

fragmentos para a análise: O Momento Actual (p. 1) e Comicio monstro (p. 2).  

O Momento Actual, na primeira página de O Cruzeiro, refere-se à reação patriótica 

dos cidadãos à tentativa do governo federal de usurpar o direito do povo de eleger seus 

representantes por meio do voto: 

D‟ahi esse movimento de enthusiasmo e de incontida actividade que 

mobilisa espontaneamente todas as suas classes sociaes para correrem 

às trincheiras, onde periga a sua liberdade e a independência com que 

devem agir os cidadãos de um paiz livre. (O CRUZEIRO, 25/10/1930, 

p. 1). 

 

Em relação ao mesmo jornal, em sua edição de fevereiro, há uma forte mudança na 

orientação argumentativa. O movimento que parecia antes condenável é visto, agora, 

como “movimento de enthusiasmo e de incontida actividade”. As instituições família, 

religião e ordem pública são defendidas veementemente pelo sujeito argumentante, 

assim como os valores sociais de segurança, propriedade, confiança e liberdade, 

justificando-se até mesmo que se pegue em armas para sua garantia. Esses elementos 

concorrem para a constituição do ethos do próprio jornal, que se analisa como 

comprometido com os valores republicanos de ordem e progresso: 

O artista, o negociante, o proprietario, o escriptor, todos emitem, 

vibram num mesmo sentimento e se afinam no mesmo diapasão para a 

defeza dos mais caros interesses da familia, da religião e de toda 

sociedade, porque a liberdade, a segurança individual e pública, a 

propriedade, a paz e a confiança vêm acolher-se à sombra dessas 

bandeiras que se desfraldam, e no patriotismo desses batalhões que se 

formam. (O CRUZEIRO, 25/10/1930, p. 1, grifo nosso). 

 

Os procedimentos de descrição narrativa e de definição também estão presentes neste 

fragmento do jornal O Cruzeiro. Busca-se descrever um fato para produzir um efeito 

de exemplificação e define para produzir um efeito de evidência e saber. Neste jornal, 

o tom religioso, faz com que as descrições narrativas se assemelhem aos ensinamentos 

bíblicos, quando predomina o valor de verdade. A religião orienta as questões políticas.  



 

 

 

 

 

109 

Essa observação de que a política se submete à religião pode ser corroborada com a 

análise do excerto transcrito em seguida, no qual o exercício dos direitos e deveres 

cívicos, a luta pelo direito de eleger seus governantes, são alçados ao campo da religião 

e definidos como manifestação do “fogo sagrado” que anima o espírito dos brasileiros: 

Que a truculência dos que infelicitam a nossa pátria procure 

movimentar debalde suas forças, que depressa se empolgam também 

do ideal dos que se batem, deixando-se contaminar pelo fogo sagrado 

que lavra no espirito do brasileiro que lucta, porque sua iniqua 

agressão cahirá deante da expugnável barreira do patriotismo, e 

da lealdade d‟aquelles que, em feliz hora, emprehederam as 

reinvindicações de nossa liberdade e que por divisa adoptaram a dos 

valorosos Macabeus – a morte ou o triumpho da ordem. (O 

CRUZEIRO, 25/10/1930, p. 1, grifo nosso). 

 

Neste excerto, observa-se que o locutor assume um tom profético, eloquente, inclusive 

faz referência à passagem bíblica dos Macabeus, cujo lema é “a morte ou triunfo da 

ordem”. A construção do ethos do jornal O Cruzeiro passa por essas questões: 

movimento/atividade/fogo sagrado em oposição ao ethos atribuído aos que apoiavam o 

governo de Washington Luis, definidos por qualificativos como truculência/infelicitam 

nossa pátria. 

Ao afirmar que “sua iníqua agressão cairá diante da expugnável barreira do 

patriotismo”, o sujeito argumentante novamente alça a atuação política e cidadã à esfera 

da religião. Tem-se aí intertextualidade clara com a conhecida passagem bíblica “mil 

cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti” (Salmos, capítulo 91, 

versículo 7). Ou seja, a religião está ao lado do movimento revolucionário. Os que são 

contra ele, serão castigados segundo a lei de Deus. 

Em Comício monstro (p. 2), noticia-se o acontecimento denominado “comicio monstro 

de propaganda revolucionaria”. Destaca-se o emprego do procedimento discursivo de 

descrição narrativa, no qual é descrito o fato para reforçar provas e exemplificar os 

argumentos selecionados. No caso, o argumento a ser exemplificado e comprovado é o 

de que a revolução é legítima, pois tem caráter popular e destina-se à retomada da 

legalidade abalada pelos partidários de Washington Luis. O locutor inicia o texto 

apresentando detalhes grandiosos do comício: a presença maciça dos moradores, a 
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realização do evento em praça pública, a apresentação de duas bandas musicais, a 

empolgação da plateia: 

 

Às 8 horas entre aclamações vibrantes do povo que enchia 

literalmente toda a praça, deu ahi entrada as duas bandas musicaes de 

S Sebastião e S Cecilia da Passagem [...]. (O CRUZEIRO, 

25/10/1930, p. 2). 

 

Na sequência, são apresentados um a um os oradores do evento, sendo cada qual 

exaltado com qualificativos que remetem à sua posição social e à importância de sua 

participação no movimento. O evento contou com figuras conhecidas no cenário local, 

como o Dr. Pedro Muzzi do Espírito Santo, o Cônego Caetano Donato Correa, o Sr. 

Waldemar Moura Santos (redator do jornal O Cruzeiro), o Cônego Francisco Vieira 

Braga e o Dr. Josaphat Macedo.  

 

[...] abriu o comicio o Dr Pedro Muzzi do Espirito Santo, advogado 

nesta comarca, que com eloquencia discorreu sobre o movimento 

reivindicador da salvação da Republica e sobre o objetivo que visava 

os tres Estados aliados (O CRUZEIRO, 25/10/1930, p. 2). 

 

É interessante observar a ênfase que o Cônego Francisco Vieira Braga atribui ao papel 

de Mariana na política nacional: 

[...] começou o seu discurso dizendo que ouvia as vozes de Joaquim 

da Rocha, de Claudio Manoel e de outros mariannenses que clamavam 

aos seus conterrâneos, chamando-lhes ao cumprimento do seu sagrado 

dever de patriotismo. Documentando-o com factos historicos aqui 

passados, affirmou que Minas sempre esteve de pé. (O CRUZEIRO, 

25/10/1930, p. 2). 

 

Finalmente, observamos que o último palestrante do comicio – Dr. Josaphat Macedo – 

menciona em sua fala a atuação do Bispo Dom Helvécio no episódio de São João Del 

Rey: 
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Passando para o assumpto revolucionario disse que como o Cardeal 

Mercier, na Belgica, – D Helvecio Gomes de Oliveira, aqui em Minas 

agiu pela mesma forma, expondo a sua vida para salvar os seus filhos 

espirituaes de São João  d‟El-Rey e que por esse motivo S. Excia. 

além de grande ministro de Deus, mais uma vez demonstrou ser um 

grande e valoroso patriota. (O CRUZEIRO, 25/10/1930, p. 2). 

 

O episódio narrado por Josaphat Macedo é o mesmo pelo redator do jornal O 

Germinal, na matéria intitulada D. Helvecio Gomes de Oliveira (O GERMINAL, 31 

de outubro de 1930). 

Chama-nos a atenção a opção pela constituição de um ethos fundado na tradição 

marianense: religiosidade e cenário da inconfidência mineira. Ao mesmo tempo em que 

se aclama Dom Helvécio como o grande herói da revolução, em papel semelhante ao 

papel desempenhado pelo Cardeal Mercier, na Bélgica.  

 

4.4 A resolução na narrativa e a análise argumentativa  

 

A resolução na narrativa se dá com os episódios de tomada do poder e instalação do 

Governo Revolucionário, no nível nacional, entre os primeiros dias de outubro e os 

primeiros dias de novembro de 1930. No que diz respeito à questão local, a Resolução 

do conflito se dará em um momento posterior, pois a narrativa da Revolução colocou 

em evidência, também, uma disputa entre os dois segmentos que protagonizaram a 

narrativa em Mariana. Em O Germinal, 31 de outubro de 1930, selecionamos para 

análise os textos intitulados A Revolução triumphante (p. 1); Movimento 

revolucionário de 1930 (p. 1 e p. 2); D. Helvecio Gomes de Oliveira (p. 2). 

Em A Revolução triumphante, o tema desenvolvido é o fim dos conflitos armados e 

instalação do Governo da Revolução, a qual teria chegado, sob o ponto de vista do 

sujeito argumentante, a um termo positivo. O povo só teria atingido o extremo de pegar 

as armas porque fora desrespeitado em seu direito de votar e eleger quem “a consciência 

lhe indicasse como candidato capaz de promover a felicidade da nação”. Assim se 
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justifica o que foi chamado pelo mesmo sujeito de gesto extremo, o sacrifício de seus 

filhos, em nome da liberdade. 

Observa-se o recurso à citação como procedimento discursivo, a qual consiste em 

referir-se, o mais fielmente possível, às emissões escritas ou orais de outro locutor, para 

produzir na argumentação um efeito de autenticidade. A citação pretende ser a fonte de 

verdade, o testemunho de um dizer, de uma experiência (ao destacar o que alguém 

declara sobre o que vivenciou), ou ainda de um saber, ao destacar o que se conhece em 

um determinado quadro científico ou o que diz uma voz de autoridade 

(CHARAUDEAU, 2008).  

 

Deus, affirma um sacerdote philosopho, dá longa prosperidade, 

deixando-o impune por anos numerosos, áquelle que quer castigar 

duramente. Assim se cumpriu no presidente deposto. Depois de 

satisfazer, ao infinito, os seus caprichos, até golpear fundo o enorme 

coração da Parahyba, teve a justa e tremenda recompensa da sua 

pertinácia feroz, de seu orgulho transbordante. (O GERMINAL, 

31/10/1930, p. 1, grifo nosso).  

 

Nesse trecho, o locutor traz o testemunho de uma autoridade – um sacerdote filósofo – 

para introduzir o argumento de que Deus dá longa prosperidade àquele a quem quer 

castigar duramente. Tem-se aí um raciocínio por dedução: a regra geral da aparente 

prosperidade é aplicada a um caso particular, no caso, aos fatos ocorridos com o 

presidente Washington Luís. De acordo com esse raciocínio, Washington Luís teria 

praticado vários desmandos por extenso período, vivendo “a longa prosperidade 

concedida por Deus”. E agora estaria recebendo o castigo divino, o qual consistiria na 

perda do mandato eleitoral, por efeito dos desdobramentos da Revolução de 1930. 

Em Movimento revolucionário de 1930 (p. 1 e p. 2), parece haver uma tentativa de 

justificar e esclarecer o papel do município de Mariana na Revolução de 1930. Como 

subtítulo, tem-se: “Reivindicação dos direitos civis e sociaes dos Brasileiros, iniciada e 

levada a termo pelos governos de Minas, Rio Grande do Sul e Parahyba”.  O domínio 

ético fica novamente estabelecido, aqui também pela escolha de um vocabulário que 
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remete a um consenso social sobre a importância da política nacional, da organização do 

espaço da cidadania e da esfera pública na vida cotidiana.  

Na sequência, o locutor informa que o Presidente da Câmara Municipal de Mariana 

recebera um telegrama do governador estadual, Olegário Maciel, em 04/10, 

comunicando o início da revolução e solicitando que fossem tomadas medidas de 

emergência para garantia da ordem pública no município. As providências tomadas 

foram organizar a Guarda Municipal (20 civis), já que as praças da guarnição da cidade 

deveriam seguir para Ouro Preto imediatamente, e constituir a Junta Revolucionária do 

Município. Tem-se, especialmente, com estes episódios menores uma sequência de atos 

discursivos articulados ao domínio ético (“Quer nos parecer que o Brasil inaugura, 

actualmente, a sua verdadeira phase de Liberdade”) e valores de enaltecimento da 

participação popular (“No dia 7, a junta, reunindo o commercio local, ttratou da 

regularização da tabella dos preços, por que deveriam ser vendidos os gêneros 

alimentícios de 1ª. necessidade [...], engajamento político e ações de cidadania (“isso 

valeu-nos relativa fatura que temos tido desses gêneros, que têm sido vendidos, pelos 

productores, por preços, mesmo inferiores aos taxados pela Junta”). 

Em outro episódio, sob o título D. Helvecio Gomes de Oliveira (p. 2), e cujo subtitítulo 

é “e a sua valiosa contribuição em favor da victória da Revolução”, encontra-se um 

relato da contribuição do Arcebispo D. Helvecio Gomes de Oliveira à causa 

revolucionária. Conta-se que tão logo recebeu a notícia de que havia estourado a 

revolução, o arcebispo se dirigiu ao município de Barbacena para estar mais perto dos 

acontecimentos, pois “a causa de seus filhos espirituais era também a sua causa”. 

Graças a sua atuação diplomática, o 11º Regimento de Infantaria, sediado em São João 

del-Rei, teria se rendido sem combate:  

A sua intrepidez, o seu desprendimento, a consciência exacta do seu 

dever, tomando a si aquella alta incumbência, fôram corôadas do mais 

completo exito e poupara à Nação a perda de numerosos filhos, que 

muito a dignificam, pela sua coragem, pelo seu valor.  (O 

GERMINAL, 31 de outubro de 1930, p. 2). 

 

O religioso é qualificado como: patriota extremado, cidadão altivo, Pastor santo e 

incansável. Essa notícia parece interessante para a análise da construção discursiva do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Infantaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_del-Rei
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_del-Rei
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ethos do personagem, que parece se confundir com o ethos dos revolucionários e, até 

mesmo, com a imagem de si do próprio jornal O Germinal. Atribui-se, assim, ao 

arcebispo um ethos de herói religioso-político, articulado a possíveis efeitos patêmicos 

relacionados a um “quase” milagre. 

Voltando ao jornal O Cruzeiro, as narrações que se apresentaram na edição de 06 de 

dezembro de 1930 compõem, também, a sequência resolução. Desta edição 

selecionamos: Oitavo anniversario da entrada solene do Snr. D. Helvecio na 

Cathedral de Marianna (p. 1-2); Patria Nova (p. 2) e O Clero e a Revolução (p. 3). 

O fragmento intitulado Oitavo anniversario da entrada solene do Snr. D. Helvecio 

na Cathedral de Marianna tem como referência o aniversário de oito anos de 

empossamento do clérigo no cargo de Arcebispo Metropolitano de Marianna. Trata-se 

de um texto elogioso, em que a figura de D. Helvecio é mais uma vez exaltada. A 

imagem de si de D. Helvécio parece confundir-se com a imagem da Igreja Católica, que 

o Jornal O Cruzeiro se dedica a construir e, nas páginas dessa edição, essa imagem é 

cuidadosamente edificada por meio da narrativa de suas realizações na cidade de 

Mariana, trazendo o progresso para sua população, e também pela atuação do clérigo no 

episódio de São João Del Rey, no qual ele teria pacificado os ânimos dos federais 

através da pregação evangélica.  

Enaltecendo os oitos anos do religioso como Arcebispo de Marianna, o locutor enumera 

suas realizações, destacando a reforma da velha Catedral, a remodelação do antigo solar 

dos Bispos de Marianna, a construção do Colégio da Providência, tudo isso às expensas 

do próprio sacerdote: 

Isto somente para fallarmos da sede de seu Arcebispado, sem 

alongarmos a vista pelas extensas Parochias da Arquidiocese, todas 

em fervorosa actividade espiritual e material. (O CRUZEIRO, 

06/12/1930, p. 1-2). 

 

Na matéria intitulada Patria Nova (p. 2), o locutor faz um elogio ao progresso trazido 

pela Revolução, afirmando que, com o movimento, o país estaria superando o arcaísmo 

da primeira fase da República para começar a experimentar o que é, de fato, a forma de 

governo republicana. A exaltação ao progresso parece fazer parte da imagem que o 
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jornal O Cruzeiro pretende construir de si mesmo, ao mesmo tempo em que, 

implicitamente, se cria uma atmosfera patêmica de antipatia em relação aos políticos 

da tradição marianense, em especial o Chefe do Executivo local: 

Continuassemos naquella pollitica rotineira, que felizmente acabou, e 

chegariamos aos 50 annos de proclamada a republica sem que o Brasil 

soubesse o que seja republica. Agora podemos affirmar que a patria 

remodelando-se começa a phase verdadeiramente republicana. (O 

CRUZEIRO, 06/12/1930, p. 2). 

 

Em O Clero e a revolução (p. 3), mais uma vez vem a lume a saga de D. Helvecio no 

episódio de São João Del Rey, no qual o bispo teria arriscado a própria vida para 

impedir que a vida de seus “filhos espirituais” fosse ceifada em virtude do conflito 

revolucionário.  

O procedimento discursivo de descrição narrativa nessa matéria é concretizado pelo 

locutor ao descrever com detalhes os acontecimentos em que se envolveu D. Helvécio, 

desde o momento inicial de sua saga em busca da pacificação de São João Del Rey: para 

onde se dirigiu o clérigo quando “estourou” o movimento revolucionário; os atos 

praticados por ele para impedir o derramamento de sangue; os pensamentos e 

sentimentos que teriam motivado sua ação; as consequências positivas de sua iniciativa. 

A narrativa se inicia com a descrição do percurso seguido por D. Helvécio a caminho de 

São João Del Rey. Antes de chegar ao seu destino final, o clérigo já teria amainado 

outros conflitos ao longo do trajeto, como se observa em: 

[...] se achava em Visita Pastoral na Zona do Rio Doce, quando por 

todos os recantos do Brasil estalou, ao mesmo tempo, tão formidável 

movimento. Estava S. Excia. Revma. então na freguezia de São José 

da Lagoa, ponto terminal do Ramal de Santa Barbara, na Central, e da 

Estrada de Ferro de Victoria a Minas, onde turmas de mais de 3000 

operarios, guiados por chefes adversos ao Governo mineiro, deixando-

se levar por interesses materiaes que se lhe offerecião, constituriam 

ameaça permanente contra a tranquillidade e propriedade publicas. (O 

CRUZEIRO, 06/12/1930, p. 3). 

   

No excerto seguinte, são descritos os atos praticados pelo bispo nessa visita à Zona do 

Rio Doce, ressaltando-se que tais atos estão circunscritos aos limites do que prevê a 
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religião católica. Na verdade, D. Helvécio agiu não como um estadista no exercício de 

sua função, mas como um religioso, que usou estritamente as ferramentas da fé para 

apaziguar os ânimos, como a pregação evangélica e a oitiva dos fiéis em confissão: 

 

O Snr. D. Helvecio sempre irrepousavel, quando se trata do bem de 

todos, não perdeu ocasião alguma que se lhe apresentasse para 

acalmar os ânimos, pregando diariamente a paz evangellica e a 

fraternidade christã, ouvindo pessoalmente de confissão até alta noite 

a mais de 400 homens e suas familias, aconselhando para que todos 

voltassem ao trabalho, fazendo orar afim de que depressa se 

resolvesse a situação, consoante os dictames que a todos impõe a 

religião christã. (O CRUZEIRO, 06/12/1930, p. 3). 

 

Depois do episódio na região do Rio Doce, passando por Santa Bárbara, chega ao 

conhecimento do bispo o “proximo e inevitável choque que em S. João d‟El Rey se iria 

dar entre as forças revolucionarias mineiras e o 11 Batalhão federal alli aquartellado e 

fortemente municiado”. O bispo seguiu então para Belo Horizonte, onde se muniu de 

um salvo conduto, e partiu para São João d‟El Rey, por caminhos tortuosos e 

impraticáveis, arriscando a vida. Neste trecho do fragmento, o episódio atinge seu ponto 

máximo de tensão e se torna altamente patêmico, uma vez que o locutor narra com 

riqueza de detalhes as dificultados enfrentadas pelo religioso e o grupo que o 

acompanhava: 

[...] as balas que lhes faziam uma como que corôa de fogo, sendo-lhes 

preciso abrigar-se, ora sob barrancos, ora sob desvãos do matto e 

sempre guiados pela Providencia que nunca abandona aos que nella 

confiantes, se entregam à santa causa de Deus pelo bem da 

humanidade. (O CRUZEIRO, 06/12/1930, p. 3). 

 

Nesse fragmento, o ethos de D. Helvécio é cuidadosamente construído por meio da 

descrição narrativa de seus feitos a favor da paz. O clérigo é apresentado como um 

apóstolo a serviço de Deus, e como tal responsável pela guarida espiritual de seu 

rebanho. Ele é um homem cauteloso (pois se muniu das garantias terrenas para agir, 

como um salvo conduto em Belo Horizonte) e, ao mesmo tempo, destemido o bastante 

para enfrentar estradas sitiadas pelas forças revolucionárias, sob fogo cruzado, para 
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alcançar o locus da disputa. Ao chegar a São João, a primeira atitude de D. Helvécio 

descrita pelo locutor é a de orar a Deus, pedindo o seu auxílio: 

Uma vez em São João d‟El Rey, corre à Matriz e de joelhos deante do 

Tabernaculo de Jesus Sacramentado entrega ao Divino Salvador e a 

sua Santissima Mãe a santa causa que alli o trazia [...] (O CRUZEIRO, 

06/12/1930, p. 3). 

 

Depois de consultar-se com o plano superior, o religioso teria iniciado então a execução 

de seu plano: 

Em seguida, sem perda de um minuto, procura, a despeito de mil 

difficuldades, parlamentar com os officiaes das forças federaes, 

dando-lhes conta da missão que o levara aquella cidade, esclarecendo-

lhes a verdade dos acontecimentos, expondo-lhes, ao mesmo tempo, 

as desastrosas e funestas consequencias de um choque que em poucas 

horas ia se dar entre irmãos e todos filhos seus em Nosso Senhor Jesus 

Christo. (O CRUZEIRO, 06/12/1930, p. 3). 

 

O episódio tem seu desfecho com o assentimento das forças federais diante da 

argumentação de D. Helvécio, e toda a cidade se torna grata ao “piedoso e patriota 

Prelado”. Nesse momento, a argumentação é deslocada para o domínio do hedônico: a 

saga do incansável bispo é recompensada pela felicidade que toma conta dos moradores 

de São João. 

A cidade rejuvenesceu-se, abriram-se de par em par as janellas de 

todas habitações até então fechadas e de todos os pianos emudecidos 

saltaram harmosiosas as notas vibrantes do hymno nacional e de 

cantos patrioticos. (O CRUZEIRO, 06/12/1930, p. 3). 

 

O ethos de D. Helvécio, construído pelo locutor narrador, é ampliado para contemplar 

também a própria instituição da qual ele faz parte: a Igreja Católica. Todas as virtudes 

atribuídas ao bispo são também as virtudes da Igreja, como se observa nos excertos de 

abertura da matéria, nos quais se anuncia que os feitos de D. Helvécio serão narrados 

como forma de se representar e homenagear toda a sua casta: 

No movimento revolucionario provocado de Norte a Sul do Brasil 

pela situação anormal e abusiva dos poderes da Federação, que pôz 
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em armas a Nação em pezo para a reinvindicação dos direitos que lhe 

outorgava a Constituição, se fez notavel a actuação do Clero, a 

começar de seus bispos, para que a todos voltasse a paz, se impedisse 

o derramamento do sangue de irmãos e fossem proporcionados, além 

da assistência espiritual aos feridos, ainda socorros materiaes do que 

houvessem mister.  

Entre os que nesse sentido agiram de modo desassombrado e efficaz, 

vencendo todas as dificuldades, sacrificando repousos, expondo a 

própria vida, culmina o patriotismo e zelo do Snr. D. Helvecio Gomes 

de Oliveira [...]. (O CRUZEIRO, 06/12/1930, p. 3). 

 

 

4.5 A situação final na narrativa e a análise argumentativa 

 

A situação final na narrativa A Revolução de 1930 contém a consolidação do novo 

quadro, mantendo o equilíbrio ou estabilidade alcançada com a Resolução do conflito. 

Na dimensão nacional da narrativa, essa situação se dá, portanto, com o período de 

estabilidade política que se abre ao Governo Vargas. 

Em nível local, em Mariana, a narrativa se mantém na sequência de transformação, 

tornado-se mais evidente a disputa em torno do poder local. São integrantes desta 

sequência as narrações tratadas no item A Sequência Transformação e a análise 

argumentativa e os acontecimentos de novembro e dezembro, na cidade de Mariana. 

Assim, nesta situação apresenta-se a edição de 05 de dezembro de 1930, tendo sido 

selecionados os fragmentos Attentado contra o delegado regional Dr. Thomaz 

Volney (p. 1) e Major Alvino Alvim de Menezes (p. 1). É interessante observar que 

esses dois personagens exerceram papéis antagônicos em Mariana no contexto da 

revolução. O primeiro deles – o delegado Thomaz Volney – estava no município como 

delegado regional, a partir de conflito político envolvendo vereadores da cidade, quando 

fez opção por apoiar uma das correntes do PRM que se opunha à direção política 

assumida pela Junta Revolucionária (presidida pelo Dr. Gomes Freire). Em razão dessa 

opção e pelo exercício do controle militar, o Dr. Volney colocou-se à frente do poder 

político municipal, entre os dias 08 e 20 de novembro sendo aclamado pela corrente 

oposicionista como governador, segundo O Germinal.   
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O segundo personagem a se tornar um chefe interino, o Major Alvino Alvim, foi 

indicado pelo governador de Minas, Olegário Maciel para assumir, como interventor 

provisório, a direção político-administrativa do município. Segundo o sujeito 

argumentante, o Major, que se colocou como um interventor de qualidades 

administrativas, tomou posse no cargo de interventor no dia 20 de novembro, tendo sido 

recebido por uma multidão na Estação Ferroviária. Em meio à aglomeração de 

manifestantes, ocorreu o episódio narrado como Attentado contra o delegado regional 

Dr. Thomaz Volney.  

A imagem de um e de outro é construída por meio de uma narrativa em que um deles, o 

Dr. Volney, é destituído de todos os predicados necessários à boa condução da função 

pública, como temperança e lealdade. A este atribui-se, portanto, um ethos de 

incompetente na condução do cargo e de autoritário, ao tentar exercer o governo com 

o uso da força, insultos e perseguição aos membros da Junta Revolucionária.  O Major 

Alvino, por outro lado, seria a própria encarnação dos atributos necessários ao bom 

governo: competência, temperança e justiça.  

 

4.6 A situação final em Mariana e a análise argumentativa 

 

A situação final se dá, em Mariana, com a consolidação do novo padrão de governo do 

município, na gestão aberta pelo Dr. Bernardo Aroeira e com o silenciamento do Dr. 

Gomes Freire, que se retira para Belo Horizonte. Na edição de O Germinal, de 03 de 

janeiro de 1931, esta situação já se faz presente nos fragmentos O nosso anniversario 

(p. 1) e 3 de janeiro (p. 1). 

Em O nosso anniversario, celebra-se o aniversário de “quase três decênios” do jornal 

O Germinal, ao mesmo tempo em que é tecido um autoelogio à publicação. No início, 

o locutor agradece aos leitores fieis e fala sobre as dificuldades de se manter um jornal 

no interior. Afirma que, mesmo tendo caráter político-partidário, por ser “órgão do 

P.R.M.”, e assim mantido e orientado pelo partido, procura se ater aos acontecimentos 

públicos, seguindo a orientação política da maioria dos cidadãos marianenses: 
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No terreno político, temo-nos batido, com denodo e coragem, pelo 

nosso ideal, que é o ideal da maioria do povo do município, mas o 

nosso combate tem sido em campo raso e o mais leal possível. (O 

GERMINAL, 03/01/1931, p. 1). 

 

Trata-se de um texto de exaltação e explicitação de posições, no qual se percebe o 

encaminhamento da discussão no interior do domínio ético, com escolhas lexicais 

representativas dos valores próprios desse domínio, como maioria do povo, combate 

em campo raso, mais leal possível. 

No texto intitulado 3 de janeiro (p. 1), celebra-se o aniversário de nascimento do Dr. 

Gomes Freire de Andrade, considerado pelo jornal como “um dos homens a quem mais 

deve a cidade e o município de Marianna”. O ethos do político Gomes Freire é 

reforçado por meio do procedimento discursivo de descrição narrativa, que, nesse texto, 

consiste em descrever realizações do político para reforçar provas ou produzi-las, 

funcionando como exemplificação dos argumentos selecionados (CHARAUDEAU, 

2008). 

Relata o locutor que Gomes Freire nasceu em Mariana e aí exerceu seu ofício de 

médico, apesar de todas as adversidades e da falta de perspectivas que o exercício da 

medicina em uma cidade interiorana lhe propiciava: 

 

Elle se dedicou inteiro aos seus conterrâneos, desde o florente inicio 

de sua brilhante carreira, nos domínios das sciencias medicas, não o 

levando a apartar-se desta terra a ambição de renome, de fortuna, 

faceis da alcançar pela sua vasta cultura e talento primoroso. (O 

GERMINAL, 03/01/1931, p. 1). 

 

Exalta também a contribuição que Gomes Freire deu ao país por meio de sua carreira 

política, na qualidade de “republicano histórico”, atuando ao lado de mineiros como 

Olegário Maciel. A título de exemplo, relembra os acontecimentos envolvendo a 

participação do doutor na Revolução de 1930, quando este teria tomado todas as 

medidas necessárias para que se cumprissem as ordens dos superiores, com coragem, 
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disposição e lealdade. Relata também a passagem de Gomes Freire pela presidência da 

Câmara, quando esteve à frente do poder local, considerando que em Mariana não 

existia a figura do prefeito: 

 

A sua passagem pela presidencia da Camara, está imperecivelmente 

assignalada pelo saneamento e remodelação da cidade, o que fez sem 

tributos incomportáveis. (O GERMINAL, 03/01/1931, p. 1). 

 

Sua principal qualidade coincide com o que se diz a respeito do jornal O Germinal: ao 

longo de quase três décadas à frente do PRM, agiu sempre em nome da justiça: fiat 

justitia era o seu lema, nada de perseguições. Dessa forma, segundo o locutor, poucos 

eram seus inimigos, e ainda assim, gratuitos. 

 

Cercado dos riscos resultantes dos momentos de convulsão política, 

envolvido na trama urdida por adversários improvocados, não 

perdeu a serenidade, a bondade, apanagio seu, maximo e prosseguiu 

tranquilo a sua acção de revolucionario, tudo executando a bem da 

causa de seu Estado, que era a causa do Brasil. (O GERMINAL, 

03/01/1931, p. 1, grifo nosso). 

 

Em O Cruzeiro, para a situação final, foram selecionados: Dr. Bernardo Aroeira (p. 

1) e Discurso (O CRUZEIRO, 25/01/1931, p. 2). 

Na matéria intitulada Dr. Bernardo Aroeira, é comemorada a posse do primeiro 

prefeito da cidade, o Dr. Bernardo José de Paula Aroeira, nomeado pelo Presidente 

Olegário Maciel, o que representaria para os cidadãos o início de uma nova era de 

progresso e prosperidade: 

 

Por isso, estamos de parabens. Vendo-o na prefeitura, temos a garantia 

de que, na Republica Nova, Marianna sahirá da letargia, reanimada de 

energias para o progresso, paz e prosperidade. (O CRUZEIRO, 

25/01/1931, p. 2). 
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Analisando comparativamente a circulação de imagens de D. Helvécio no jornal O 

Germinal e no jornal O Cruzeiro, percebemos que ambos concorrem para a construção 

de um ethos prévio de dirigente virtuoso para Dom Helvécio (religioso e civil). O 

mesmo não acontece quando se trata da imagem de Gomes Freire: este, em O 

Germinal, tem sua figura enaltecida enquanto homem, médico e político, mas em O 

Cruzeiro, ele é ignorado, o que traduz uma prática desse jornal de repudiar tudo aquilo 

que está fora de sua esfera. Ou seja, quem não está com ele, não existe ou não tem 

qualidades.  

Com a desqualificação de Gomes Freire, é reforçada a figura de Dom Helvécio, que 

acabará tendo as suas posições como as vitoriosas na disputa pelo poder municipal. Em 

consequência, Gomes Freire perde espaço e tem o seu poder reduzido. Retorna, assim, 

para Belo Horizonte e como que condenado ao ostracismo político. Os fragmentos 

seguintes apontam para essa direção, no discurso solene de posse do Prefeito Dr. 

Bernardo Aroeira: 

A política é todavia, necessária na civilização dos povos. É a 

atmosphera envolvente na qual a nação respira. Mas essa atmosphera 

vae-se rarefazendo nas pequenas sociedades, viciada pelo 

partidarismo, como o ar que mal se renova em acanhados recintos. No 

largo paiz Ella inspira o estadista na confecção de boas leis, na 

solução dos problemas sociaes; mas em uma pequena sociedade, como 

o município, vicia-se como o ar, que não se renova, e a respiração 

torna-se, progressivamente, mais difficil. [...] 

Perdoem-me os políticos locaes aqui presentes, que eu ouse expender 

a opinião de que a marcha lenta da maioria dos nossos municipios é 

devida ás lutas partidárias nessas arenas, que, por serem estreitas, 

tolhem os movimentos largos dos combatentes numa lucta local de 

principios, para a realisação de um ideal alevantado. [...] 

Nada mais convincente da necessidade da cohesão social, como a 

força a mover o progresso, do que a parábola das sete varas; frágeis, 

quando separadas, resistentes, quando reunidas em feixe. (O 

CRUZEIRO, 25/01/1931, p. 2). 

 

Trata-se do prefeito sem política, o ethos do administrador de objetos. Alguém que 

exclui a necessidade de deliberação ampla nas questões da cidade e que se coloca, de 

fato, como um interventor que irá governar com desprezo pelo passado recente de 

Mariana. Porém, a sua posição não é algo isolado na cidade. Como relatou o narrador de 
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O Cruzeiro, naquele momento de posse estaria sendo fundada uma nova era na história 

da cidade: 

Em 15 do corrente, Marianna viveu um dos seus melhores dias, 

festejando a posse do seu primeiro prefeito municipal.  

Este acontecimento era mesmo para ser assignalado com carinho pelos 

mariannenses, porque veio de marcar uma nova era na sua vida 

política, econômica e social. [...] 

O Dr. Bernardo Aroeira [...] é bem o prefeito que esperávamos e para 

o qual estão voltadas, nesta hora, todas as nossas esperanças. (O 

CRUZEIRO, 25/01/1931, p. 2). 

 

É nessa atmosfera que se realiza a grande alteração na configuração do poder municipal 

marianense. Novos personagens, doravante, estarão no centro desse poder político, 

deixando para a história e para a memória os anos do Partido Republicano Municipal, 

sob a direção do Dr. Gomes Freire de Andrade, que também havia exercido, enquanto 

Presidente da Câmara, as funções de Chefe do Executivo da Cidade. Com a sua saída da 

cidade e a mudança do nome do Grupo Escolar Gomes Freire de Andrade para Grupo 

Escolar Dom Benevides (Decreto Estadual n. 9.818, de 03 de janeiro de 1931) tem-se 

início a “nova era”. Assim, se podemos tirar um ensinamento ou moral da história, 

como uma síntese argumentativa engendrada pelo relato da Revolução de 1930, acerca 

do poder político em Mariana, certamente, essa seria algo como:  

A felicidade no exercício do poder político tem tempo de validade, 

portanto, é prudente que o bom político não pense que o será assim 

considerado para sempre e por todos. Veja o caso do Dr. Gomes 

Freire, em Mariana. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A Revolução de 1930 é um acontecimento discursivo que integra de maneira decisiva as 

práticas discursivas e sociais do país. Pela importância do movimento, personagens e 

ações envolvidas, ela foi tratada, certamente, em jornais variados no país, e constituída 

sob intencionalidades as mais diversas. Verificamos, na presente pesquisa, como se deu 

a sua construção no quadro da nascente mídia marianense. “Nascente”, na verdade, 

parece-nos um adjetivo pouco adequado para tratar do fenômeno midiático naquele 

momento. Haja vista que os dois jornais sob exame, O Germinal e O Cruzeiro tiveram 

importância fundamental no cotidiano marianense. O primeiro esteve presente, se 

levarmos em conta os primeiros anos em que circulou pela cidade, sob a denominação 

de Rio Claro, por 55 anos entre os marianenses, passando por diferentes configurações 

da sua linha editorial. O segundo, criado em 1929, em meio à crise econômica mundial 

e à crise de poder no país, circulou até 1935, num momento “quente” da vida nacional. 

Do ponto de vista local, ambos tiveram um papel importantíssimo, imprimindo suas 

marcas nas gerações daquele período. 

Pela configuração enunciativa de O Germinal, Órgão do Partido Republicano Mineiro 

no Município de Mariana, voltado para o ativismo republicano, caracterizamos este 

como um Jornal-Tribuna Política cujos traços seriam o tom, o estilo e as formas 

articuladas à situação de comunicação. Ou seja, o seu ethos de jornal engajado. Tais 

traços acham-se vinculados ao próprio nome do jornal, à estrutura de títulos e orientação 

temática, mas também às visadas que atualizam a finalidade informativa do Jornal. No 

decorrer da pesquisa, chamou-nos a atenção, sobretudo, o nome do Jornal. O Germinal, 

homólogo do romance de Emile Zola, trouxe para a região dos Inconfidentes, em 

especial a cidade de Mariana, um sintagma símbolo da luta contra a exploração e a 

miséria, como a semente de uma nova era, sem exploração. Ficou-nos, assim, uma 

pergunta: seria este (a sociedade justa, sem exploração) um sonho do republicanismo 

local, dirigido pelo Dr. Gomes Freire.  

O Cruzeiro, constituído em Mariana, no período em que a hierarquia católica, tendo à 

frente a importante figura do arcebispo Dom Helvécio Gomes de Oliveira, definia-se em 
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favor do neocristianismo e do conceito de instituição total, tem um papel igualmente 

diferenciado. Não se trata somente de um veículo de informação e de formação de 

opinião, no sentido amplo. Pelo contrário, é um jornal que se define pelo ativismo 

religioso e político, desde os lemas (Deus e Pátria) que acompanham o nome do Jornal. 

Por essa sua singularidade, que se atualiza pelas visadas de persuasão e incitação, 

caracteriza-se como um Jornal-Tribuna religosa-política. Isto é, ele possui uma missão 

clara no contexto da neocristandade e do conceito de instituição total. Isto se percebe, 

também, na configuração dos títulos e dos temas abordados. E, não deixa de ser curioso 

neste periódico, o fato de que, como órgão submetido à censura eclesiástica, tenha 

apontado para uma linha de forte ativismo político. 

Como periódicos centrais no cotidiano marianense daquele período, estes jornais 

mantiveram entre si um constante diálogo, quase sempre em clima de concorrência pela 

representação junto ao público, na polêmica das abordagens e na distinção dos perfis 

ideológicos. Assim, O Cruzeiro insere-se inicialmente na narrativa A Revolução de 

1930, como aquele que condena os políticos do momento, movidos pelo orgulho 

humano e pela ausência de educação moral e religiosa, enquanto patrocinadores de uma 

guerra civil entre o povo brasileiro. É, neste sentido, um jornal de crítica à política, algo 

que é realizado pelo outro, o adversário. Entretanto, na edição de outubro de 1930, 

assume-se como radical porta-voz do movimento revolucionário e, em dezembro, 

celebra com euforia o “quase” milagre realizado por D. Helvécio Gomes de Oliveira ao 

obter a rendição “pacífica” do 11º Batalhão do Exército, em São João Del Rey – fato 

que contribuirá para a performance de D. Helvécio como o grande herói religioso-

político da Revolução. 

Do ponto de vista da análise narrativa, percebemos que O Germinal constituiu o seu 

protagonista Dr. Gomes Freire pelo relato sobre as suas realizações, como integrante da 

tradição republicana, da chefia política do município e, dentre outros, da sua liderança 

no movimento de outubro: presidente da Junta Revolucionária, organizador da Guarda 

Municipal, dirigente do processo de inscrição de voluntários da revolução, etc. Por 

outro lado, cede também espaço à construção de uma imagem de si positiva para D. 

Helvécio, como protagonista herói religioso-político. Em contraposição, O Cruzeiro 

mantém uma linha crítica, de combate à classe política marianense, àqueles que usam o 
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lenço vermelho no pescoço, etc. E não cede qualquer espaço para o elogio do “outro”, 

que constitui mesmo como adversário – não nomeado. 

Em relação aos procedimentos argumentativos, percebemos que O Germinal articula-se 

com prioridade em relação aos procedimentos semânticos relacionados ao domínio do 

ético: democracia, liberdade, participação cidadã e justiça, por exemplo. O Cruzeiro 

tem um uso mais variável de procedimentos, entre o pragmático, o hedônico, o ético e 

de verdade. Observa-se que, em relação à constituição do ethos do jornal, O Germinal 

se constrói como sujeito engajado, democrático e prudente. O jornal O Cruzeiro, por 

sua vez, se constrói, primeiramente, como sujeito religioso, e religioso-político. Isso 

coloca para si atributos de verdade (religiosa) e de coragem para cumprir uma missão. 

Ao final da análise narrativa e argumentativa, chegamos a um quadro em que, no nível 

nacional, o exercício do poder se estabilizava com o governo revolucionário, chefiado 

por Getúlio Vargas. Já no nível local, o protagonismo exercido pelo personagem D. 

Helvécio de Oliveira se mostrou bem mais eficiente do que aquele que se deu em torno 

do personagem Dr. Gomes Freire, enquanto herói revolucionário. Isto acontece, em 

parte, no nível explícito dos jornais: as críticas dirigidas pelo jornal O Cruzeiro à classe 

política etc. e o elogio a D. Helvécio em práticas discursivas do próprio jornal O 

Germinal. Com isso, observamos que no nível municipal a revolução inverteu o peso 

no jogo político marianense. Se anteriormente, o Dr. Gomes Freire era o principal chefe 

político, ao final do ano 1930, é Dom Helvécio de Oliveira que se torna a pessoa de 

maior reconhecimento e capacidade de influência, principalmente em função das 

diversas enunciações em apoio ao “quase” milagre que realizou.   

A situação final da narrativa A Revolução de 1930 demonstrou, então, que o Dr. 

Gomes Freire perdeu importante espaço no poder municipal, não conseguindo 

influenciar na indicação das autoridades revolucionárias locais. Com isso, assume o 

posto principal o Dr. Bernardo Aroeira, como Prefeito nomeado para o município, com 

um discurso em que se vê a animosidade para com o tratamento político das questões 

municipais e o claro perfil administrativista que prevaleceria a partir de 1931. O Dr. 

Gomes Freire, por seu turno, termina alijado do processo; sofre, além disso, uma derrota 

simbólica importantíssima ao ser alterada, por decreto do governo mineiro e por 

solicitação de D. Helvécio, a denominação do Grupo Escolar Dr. Gomes Freire para 
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Grupo Escolar Dom Benevides. Derrotado, Gomes Freire deixa a cidade de Mariana, 

sinalizando que acabou o tempo da sua atividade política.  

Termina, dessa maneira, o período Dr. Gomes Freire, aquele que nos parece ser o maior 

chefe político da cidade de Mariana. Após quase três décadas de reconhecido prestígio e 

de gestão bem sucedida à frente Chefia do Executivo da cidade, ele foi retirado de cena 

pela revolução que ajudou a construir e cuja vitória acabou de comemorar. Assim, como 

desfecho ou síntese argumentativa da narrativa, podemos dizer que: A felicidade no 

exercício do poder político tem tempo de validade, portanto, é prudente que o bom 

político não pense que o será assim considerado para sempre e por todos. Veja o caso do 

Dr. Gomes Freire, em Mariana. 
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