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RESUMO 

 
 

A pesquisa relaciona-se à representação de uma nascente esfera pública no primeiro 

jornal de Goiás, A Matutina Meiapontense, impresso no século XIX, editado entre os 

anos de 1830 e 1834, na Vila de Meia Ponte, atual Cidade de Pirenópolis-GO. O objeto 

empírico de pesquisa é um marco da história do jornalismo goiano e funcionou como um 

novo espaço social de debates e discussões a respeito de temas emergentes naquela 

época. Caminhando neste sentido, esta pesquisa investiga a partir de um acontecimento 

histórico nacional – a abdicação do primeiro imperador do Brasil D. Pedro I – e suas 

consequências no contexto regional de Goiás. O esforço desta pesquisa se deu em 

compreender se a partir do surgimento do jornal em Goiás formou-se ou não uma 

espécie de esfera pública, à luz do conceito de esfera pública do pesquisador alemão, o 

filósofo Jürgen Habermas. Para isso, utilizou-se como metodologia a análise de conteúdo 

e de discurso, sendo, esta última, com apoio dos dispositivos: interdiscurso, 

posicionamento e polifonia.  

 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: 1. Esfera pública, 2. Jornalismo, 3. História, 4. A Matutina 

Meiapontense, 5. Habermas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ABSTRACT 

 

 

 
The research is related to the representation of a nascent public sphere in the first news-

paper of Goiás, A Matutina Meiapontense, printed in the nineteenth century, published 

between the years of 1830 and 1834, in Vila de Meia Ponte, present city of Pirenópolis-

GO. The empirical object of research is a milestone in the history of journalism in Goiás 

and it has functioned as a new social space for debates and discussions on themes 

emerging at that time. Walking in this direction, this research investigates from a nation-

al historical event - the abdication of the first emperor of Brazil D. Pedro I - and its con-

sequences in the regional context of Goiás. The effort of this research was to understand 

if from the appearance of the newspaper in Goiás was or not formed a kind of public 

sphere, in the light of the concept of public sphere of the German researcher, the philos-

opher Jürgen Habermas. For this, the content and discourse analysis was used as meth-

odology, being the latter, with the support of the devices: interdiscourse, positioning and 

polyphony. 

 

 

 
KEYWORDS: 1. Public sphere, 2. Journalism, 3. History, 4. A Matutina Meiapontense, 

5. Habermas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

LISTAS DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

 

FIGURAS 

 
Figura 1 - Joaquim de Oliveira, proprietário do jornal A Matutina Meiapontense          48 

Figura 2 - Padre Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, redator d’A Matutina                     53 

Figura 3 - Primeira edição do jornal A Matutina Meiapontense                                      67 

Figura 4 – Novas epígrafes do jornal                                                                               70 

Figura 5 – Citações de jornais reconhecidos no Brasil                                                    73 

Figura 6 - Edição veiculada na quarta-feira e não na terça-feira como habitual             91 

Figura 7 - Códigos de posturas do Rio de Janeiro que Goiás adotou                            102 

 

 

QUADROS 
 

 
Quadro 1 - Quantidade de correspondências do A Matutina Meiapontense publicados em 

cada ano de circulação                                                                                                           51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

SUMÁRIO 

 

 
INTRODUÇÃO...............................................................................................................11 

 

1. IMPRENSA E ESFERA PÚBLICA..........................................................................15 

1.1 Habermas e a Mudança Estrutural da Esfera Pública ..............................................17 

1.1.2 As três fases da imprensa na Europa...................................................................19 

1.2 Limitações no conceito de Esfera Pública..................................................................24 

1.3 A ideologia burguesa..................................................................................................26 

 

2. EMERGÊNCIA DA IMPRENSA NO OCIDENTE................................................30 

2.1 A imprensa na América – uma analogia sociocultural ...............................................30 

2.2 Trajetória histórica do Jornalismo no Ocidente..........................................................31 

2.3 A implantação da imprensa no Brasil.........................................................................35 

2.4 Imprensa e cidadania..................................................................................................39 

2.5 História de contradições.............................................................................................43 

2.5.2 Liberdade e escravidão – uma dicotomia social.................................................44 

2.6 A Matutina Meiapontense – O objeto empírico..........................................................46 

2.6.2 A abdicação de D. Pedro I...................................................................................53 

 

3. METODOLOGIA DE ANÁLISE..............................................................................57 

3.1 Tipos de Pesquisa........................................................................................................57 

3.2 Análise de Conteúdo...................................................................................................58 

3.3 Análise de Discurso....................................................................................................59 

3.3.2 Dispositivos analíticos........................................................................................61 

3.4 O recorte – corpus de análise......................................................................................62 

 

4. UMA PROVÁVEL ESFERA PÚBLICA EM CURSO............................................66 

4.1 Características do jornal e suas transformações diante do acontecimento.................66 

4.2 Abdicação de D. Pedro e as movimentações da esfera pública..................................74 



 

 
 

 

4.2.1 A Matutina Meiapontense – uma expectadora ativa dos casos nacionais...........76 

4.2.2 A Matutina Meiapontense – uma mediadora de esferas.....................................82 

4.3 Os reflexos da abdicação em Goiás.........................................................................97 

4.3.1 Conflito - esfera política versus mediador........................................................103 

4.3.2 A deposição de Miguel Lino de Moraes...........................................................107 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.......................................................................................122 

 

REFERÊNCIAS............................................................................................................127 

 

APÊNDICE...................................................................................................................131 

A- Matérias selecionadas para análise.....................................................................131 

 

ANEXOS........................................................................................................................134 

Anexo A – Discurso do imperador D. Pedro I durante viagem a Minas Gerais............134 

Anexo B – Primeira notícia da abdicação de Dom Pedro I............................................135 

Anexo C – Primeira correspondência de um leitor sobre a abdicação de D. Pedro I....141 

Anexo D – Reflexão do redator sobre a importância d’A Matutina enquanto formadora 

da opinião pública...........................................................................................................142 

 

Anexo D1 – Continuação da reflexão do redator sobre a importância d’A Matutina 

enquanto formadora da opinião pública.........................................................................143 

 

Anexo E – Carta do presidente de Miguel Lino ao redator............................................144 

Anexo F – Primeira notícia da demissão de Miguel Lino de Moraes............................145 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

INTRODUÇÃO  

 

A temática desta pesquisa relaciona-se à representação de uma provável esfera 

pública no primeiro jornal de Goiás, A Matutina Meiapontense, impresso no século XIX, 

editado entre os anos de 1830 e 1834, na Vila de Meia Ponte, atual Cidade de Pirenópolis. 

O objeto empírico de pesquisa é um marco da história do jornalismo goiano e funcionou 

como um novo espaço social de debates e discussões a respeito de temas emergentes 

naquela época. Caminhando neste sentido, esta pesquisa investiga se havia ali a formação 

de uma esfera pública, à luz do conceito do pesquisador alemão, o filósofo Jürgen 

Habermas.  

O interesse na realização desta pesquisa partiu de um contato anterior com o 

objeto, ainda na graduação em Comunicação Social/Jornalismo em 2009, quando, 

durante o levantamento para a escrita do trabalho monográfico, foi analisada a 

importância do periódico goiano na construção de noções democráticas entre seu público 

leitor.  No decorrer desse estudo, pode ser observado que o material empírico era vasto e 

que ele poderia ser explorado ulteriormente num projeto de mestrado. Agora, porém, faz-

se uma leitura mais profunda, com uma abordagem que visou problematizar a formação 

de noções de cidadania, como a participação da opinião pública numa esfera embrionária. 

A proposta da temática é compreender o jornal em suas dinâmicas comunicacionais, 

relacionando-o com aquela sociedade dos anos de 1830 e 1834 – o que norteará uma 

perspectiva crítica demarcada por esse momento histórico de um objeto que compõe um 

rico registro da nossa memória.  

A Matutina, já explorada no campo da ciência história, como nos trabalhos dos 

pesquisadores José Mendonça Teles (1989), Wilson Rocha Assis (2007) e Thales Murillo 

Vaz Costa  (2012), é ainda pouco compreendida no campo comunicacional.  Dentro desse 

campo limitado, o trabalho aqui proposto visualiza o periódico como o primeiro jornal de 

todo o Centro-Oeste e representante de umas das identidades do povo goiano, tornando-

se um mediador para formação de uma opinião pública, a partir da veiculação da sua 

primeira edição, funcionando como a pregressa fonte de notícias, de informações e uma 

nascente referência do que seria um jornal e sua estrutura. Para além da sua importância 

regional, o que representava, diante da distância da coroa no Rio de Janeiro, possuir uma 
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folha informativa numa província economicamente frágil e pouco influente, considerando 

o contexto nacional? 

Quanto à aproximação do objeto de pesquisa aos trabalhos já realizados por 

outros estudiosos, nota-se que a análise, de um ponto de vista mais comunicacional, por 

meio de uma temática histórica é, de certa forma, pouca no Brasil, e, quando se insere no 

Centro-Oeste, sobretudo em Goiás, isso se torna mais verdadeiro. São poucos os estudos 

encontrados no levantamento inicial para a produção deste trabalho. Os disponíveis 

tratam o A Matutina Meiapontense como fonte de pesquisa histórica e de natureza 

científica específica para os já supracitados.  

A pesquisa proposta parte do arcabouço levantado por meio do esforço desses 

pesquisadores, apenas como ponto inaugural na compreensão histórica do objeto 

analisado e do contexto social do caminho da imprensa no Brasil e em Goiás. Mas utiliza 

a luneta de contribuições teóricas que fazem parte do campo da comunicação em 

específico, como os estudos da racionalidade comunicativa de Jürgen Habermas e sua 

evidente contribuição para a observação da formação da opinião pública numa 

perspectiva crítica e analítica. Até o momento final de construção da pesquisa, não 

constatou-se qualquer trabalho acadêmico especificamente comunicacional sobre a 

temática proposta, a qual abarca a união do primeiro jornal do Centro-Oeste à vista dos 

estudos de esfera pública de Habermas.  

A motivação para a realização da pesquisa é compreender, por meio da análise 

dos elementos que compunham o conteúdo e os discursos, formatos e circulação do 

jornal, como se deu o papel d’A Matutina Meiapontense na formação da esfera pública 

dos goianos. A proposta foi investigar qual foi ou quais foram as ideias propagadas pelo 

corpo editorial nas páginas do periódico durante o ano de 1831, quando eclodiu, no 

Brasil, o movimento político em prol da Abdicação do imperador D. Pedro I. A pesquisa 

concentra-se, sobretudo, em investigar de que forma a posição do jornal fez surgir ali 

uma esfera pública a partir da narrativa sobre o acontecimento histórico. O recorte do 

trabalho foi realizado no que denominamos de “segunda fase do jornal”, quando 

discursou, concomitante à metrópole do Rio de Janeiro, sobre o momento conflituoso da 

abdicação do imperador. 
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Sintetizando, a reflexão que direciona ao questionamento: sob qual forma o 

primeiro jornal do Centro-Oeste brasileiro, A Matutina Meiapontense, motivou, por meio 

da dinâmica de suas publicações, a formação da esfera pública dos goianos durante seu 

período de circulação? Que tipo de esfera pública ele criou a partir do episódio da 

Abdicação do imperador vigente? Quais suas características e limitações?   

A pesquisa caminhou conforme a lente do jornal sobre o tema e sua proposta de 

difundir conhecimento sobre liberdade e política, além da concepção dos  direitos civis, 

políticos e sociais. Para isso, sobre o conceito de cidadania, utilizou-se a perspectiva 

histórica do conceito dada por José Murilo de Carvalho (2007) em sua obra: “Cidadania 

no Brasil – o longo caminho”. 

O objeto de pesquisa proporciona também reflexões sobre a formação do 

jornalismo brasileiro, sobretudo o goiano e como ele se formou naquele tempo. O ponto 

de partida para a pesquisa, explorada a partir da análise documental do objeto e posterior 

análise de conteúdo e de discurso, foi investigar os elementos textuais e recursos 

linguísticos que fizeram parte do periódico e reconhecer, neles, diferentes tipos de 

movimentações comunicacionais e interações que podem ou não ser percebidas ao longo 

de suas publicações. As análises de conteúdo e de discurso, que são de natureza 

qualitativa, possibilitaram compreender, de uma forma global e inter-relacionada, quais 

os elementos que fazem d’A Matutina Meiapontense um problema de pesquisa 

comunicacional e quais componentes podemos categorizar como conceitos-chaves que 

conectam à definição de esfera pública dada por Habermas.  

Durante a construção do caminho do projeto de pesquisa, elencaram-se os 

principais objetivos, gerais e específicos, para justificar a investigação proposta ao 

Programa de Mestrado em Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Como 

objetivo geral, a pesquisa propõe compreender como se deu o processo comunicacional 

d’A Matutina Meiapontense na formação da esfera pública dos goianos e qual foi a 

proposta do seu discurso no período de Abdicação de D. Pedro I. O trabalho analisa o A 

Matutina Meiapontense a partir da hipótese de ter funcionado como um espaço de 

debates, realizando uma relação do jornal com o seu público.  

Como objetivos específicos, partindo do estudo dos diferentes elementos 

(editoriais, anúncios, notícias, cartas de leitor e notas), verificou-se que tipo de 
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movimentações comunicacionais e interações existiam e de que forma isto pode ser visto 

como configuração de uma esfera pública. Compondo ainda o rol de objetivos 

problematizados neste trabalho, a pesquisa investigou quais eram os atores/sujeitos do 

jornal? Quem o constituía e quem estava fora desta interação/debate? Por qual razão? 

Neste sentido, a proposta foi pensar a comunicação como um objeto de interação e 

formação de uma opinião pública.  

A finalidade da pesquisa inclui entender se em Goiás a esfera pública de debates 

e discussões, idealizada por Habermas na Europa, pode ser percebida a partir da 

formação da imprensa no Estado, a fim de preencher uma lacuna existente no campo de 

pesquisa comunicacional, diante da análise de um jornal nascido em Goiás no século 

XIX, em um período de constante mudança na esfera social do Brasil e do mundo. 

O primeiro capítulo apresenta uma discussão sobre a imprensa e a esfera pública 

com base na obra “Mudança Estrutural da Esfera Pública”, do teórico Habermas e a 

segmentação em fases do jornalismo no Ocidente. Nesta primeira etapa da pesquisa, 

mostra-se também algumas limitações no conceito de esfera pública, além da 

configuração da ideologia burguesa. 

No segundo capítulo buscou-se mostrar a trajetória histórica e a importância do 

desenvolvimento da imprensa na Europa, Estados Unidos, Brasil e em Goiás. Tentou-se 

perceber, nesse mapa, a história do jornalismo como uma trajetória que nasce conforme 

se transforma a estrutura social.  No capítulo terceiro apresenta-se a metodologia para 

análise do material empírico e a delimitação do recorte para melhor compreender como 

se deu a propagação do acontecimento histórico pel’A Matutina Meiapontense. No quarto 

e último capítulo realizou-se a análise de conteúdo e de discurso do material coletado 

com vistas a compreender a formação de uma provável esfera pública no Centro-Oeste.  

Entender as questões aqui apresentadas pode proporcionar a percepção de como 

um periódico participou da nascente esfera pública da sociedade goiana de sua época, 

bem como pode ser um excelente exercício de compreensão do que vem a ser uma 

problemática comunicacional em um objeto de pesquisa empiricamente determinado no 

campo da ciência história, mas que contribui para o desenvolvimento da ciência da 

comunicação.  
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CAPÍTULO I - IMPRENSA E ESFERA PÚBLICA 

   

Como já enunciado na introdução deste trabalho, durante o levantamento 

bibliográfico, exercitado em todo projeto de pesquisa, nota-se colaborações decorrentes 

dos estudos sobre a imprensa em sua abrangência no campo das Ciências como a 

Sociologia, História, Letras e a Filosofia, com propósitos circunscritos nas respectivas 

áreas. No que se refere ao campo da comunicação, não foram encontradas pesquisas com 

propostas de construção de objetos de conhecimento a partir de uma luneta 

comunicacional propriamente dita. 

Em levantamento exploratório preliminar, é possível localizar volumosos 

trabalhos que tratam a imprensa e o jornalismo brasileiro em seu processo de evolução ao 

longo da história. São contribuições que se tornaram clássicas para o pesquisador 

iniciante na compreensão da evolução da imprensa brasileira e suas demarcações 

histórico-críticas. Parte dos trabalhos, tanto no que se trata da imprensa brasileira quanto 

do objeto A Matutina, nasce de investigações no campo das Ciências Humanas e Sociais, 

como a História e a Sociologia.  

Entre os estudos da imprensa no Brasil, encontra-se o de Juarez Bahia (1960), 

um dos pioneiros a analisar a imprensa do ponto de vista histórico desde sua formação, na 

publicação “História da Imprensa Brasileira”. Nessa obra, Bahia realizou um 

levantamento dos principais periódicos que marcaram a história da imprensa brasileira e 

analisou as técnicas aplicadas na redação durante o registro cotidiano através do tempo. 

Outro trabalho que analisa a imprensa, mormente os jornais impressos no Brasil, 

referenciada na teoria marxista numa relação essencialmente econômica entre o Estado e 

os meios de comunicação, é o compêndio “História da Imprensa no Brasil”, 1966, do 

historiador Nelson Werneck Sodré.  

Os dois estudos, de Bahia e Sodré, considerados clássicos e propulsores para 

produções acadêmicas ulteriores1 no campo da comunicação, trazem análises utilizando 

                                                           
1 Como a contribuição dos pesquisadores José Marques de Melo em “História Social da Imprensa. Fatores 

socioculturais que retardaram a implantação da imprensa no Brasil”, Edipucrs, 2ª edição, 2003 e Roberto 

Seabra “Jornalismo Político. Teoria, História e Técnicas”, Record, 2006. A obra de Melo foi lançada em 

1973, com o título provisório “Sociologia da Imprensa”, inicialmente assim nomeado devido ao contexto 

social político em que o Brasil vivia na época - em plena ditadura militar. O livro reaparece, em 2003, 

numa segunda edição com atual título. 
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um método histórico-social do jornalismo no Brasil e seu modo de produção e 

relacionamento com o Estado e a sociedade. Os anseios dos pesquisadores entremeavam 

o campo das Ciências Sociais e Humanas, não na Comunicação precisamente. A junção 

das duas obras resultaram também nos estudos dos comunicólogos Richard Romancini e 

Cláudia Lago em “História do Jornalismo no Brasil” (2007), apresentando 

cronologicamente o modo de fazer jornalismo do período Imperial até a 

redemocratização, e “História da Imprensa no Brasil” (2012) - uma reunião de artigos de 

pesquisadores de áreas como a linguística, história, sociologia e literatura sobre diferentes 

épocas da imprensa brasileira, organizada pelas historiadoras Ana Luiza Martins e Tânia 

Regina de Luca.  

O primeiro trabalho histórico que se tem registro e que trata a imprensa em 

Goiás foi organizado pelo escritor José Lôbo com o título “História da Imprensa Goiana” 

(1970). O pesquisador registrou os jornais existentes no estado, do nascimento d’A 

Matutina até 1970. É uma obra rara, mas que traz apenas a cronologia do surgimento dos 

vários jornais. O autor não realizou um estudo aprofundado sobre cada um deles. Pouco 

mais tarde, em 1989, tem-se o importante levantamento sobre A Matutina Meiapontense, 

elaborado pelo escritor José Mendonça Teles, um expoente da literatura goiana e de 

pesquisas históricas. Teles publicou “A imprensa Matutina”, um trabalho que trazia à luz 

para os pesquisadores sobre as principais curiosidades do conteúdo do jornal, como 

anúncios de escravos, críticas ao governo, carta de uma feminista e crítica à escravidão. 

Apesar de ter sido um trabalho único, o escritor apenas trouxe à tona curiosidades sobre o 

que já estava nas páginas do periódico. 

Do ponto de vista analítico, a pesquisa encontrou o estudo das representações 

políticas no Jornal, a partir de uma análise dos partidos do século XIX. O trabalho é 

resultado da dissertação de mestrado do pesquisador Wilson Rocha Assis apresentada ao 

Programa de História da UFG em 2007. Assis realizou uma análise de discurso d’A 

Matutina para compreender a simbologia das representações na existência de uma 

identidade-modernidade entre a elite goiana difundida através da folha informativa. 

Ainda sobre a contribuição analítica do objeto analisado, o historiador Thalles 

Murilo, realizou em 2012, também no programa de pós-graduação da Faculdade de 

História da UFG, uma análise da opinião pública, do ponto de vista histórico, 
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representada pelo dono do jornal para compreender a formação dos grupos políticos em 

Goiás.   

Percebe-se que em seu conjunto, os estudos acima citados têm características 

historiográficas, econômicas e políticas. No entanto, do ponto de vista desta pesquisa, 

pode-se observar uma carência de recortes empíricos que tratem dos estágios iniciais do 

jornalismo no Centro-Oeste do século XIX e a esfera pública, onde, até o momento, não 

se encontrou algum estudo prévio. Vale destacar a importância dos estudos aqui 

elencados na confecção desta dissertação para compreender o contexto social da 

imprensa nacional no mesmo período em que circulou A Matutina.  

O trabalho busca ampliar o leque de perguntas sobre o corpus empírico 

escolhido, porém, advindas do campo de pesquisas da comunicação e caminhar em 

direção à problemática comunicacional propriamente dita, utilizando o conceito de esfera 

pública que possui uma vertente dentro da ciência da comunicação. Particularmente, a 

pesquisa analisa a possibilidade da criação, na época, de uma incipiente esfera pública 

local e regional, da qual “A Matutina Meiapontense”, enquanto primeiro jornal de Goiás, 

foi tanto uma expressão quanto um fator contribuinte.  

 

1.1 HABERMAS E A MUDANÇA ESTRUTURAL DA ESFERA PÚBLICA 

 

A “esfera pública” é o principal dispositivo analítico desta investigação, a partir 

da contribuição de Jürgen Habermas. Particularmente, dentro da perspectiva de análise 

das diferentes fases de criação histórica da imprensa em sua obra “Mudança Estrutural da 

Esfera Pública”, publicada em 1962.  Ou seja, durante a análise, utiliza-se o conjunto de 

conceitos que formam a esfera pública para compreender em que medida um jornal 

publicado no interior do Brasil criou ou não uma estrutura intermediária de relações 

discursivas, racionais e comunicacionais que mediavam as relações entre o Estado, 

instituições, o espaço privado e as dinâmicas da vida política.  

 

A esfera pública pode ser entendida inicialmente como esfera das 

pessoas privadas reunidas em um público; elas reivindicam esta esfera 

pública regulamentada pela autoridade, mas diretamente contra a 

própria autoridade, a fim de discutir com ela as leis gerais da troca na 

esfera fundamentalmente privada, mas publicamente relevante, as leis 
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do intercâmbio de mercadorias e do trabalho social (HABERMAS, 

1984, p.42).  

 

Habermas analisou o desenvolvimento do capitalismo na França, Alemanha e 

Inglaterra a partir do século XVII até o XIX e trouxe a construção dos conceitos de esfera 

pública destes períodos de intensas transformações estruturais no Ocidente. O 

pesquisador dividiu a imprensa em fases e fez uma análise sócio-crítica de cada uma 

delas. Os primeiros jornais, esses do século XVII, conforme sua análise, eram 

denominados de “jornais políticos” e, as informações recebidas, passavam primeiro por 

filtros para depois serem publicadas - tornando-se públicas na esfera burguesa de 

discussões, cujos membros majoritariamente participavam do espaço político. Nesse 

sentido, para ele:  

 

A opinião pública se forma na luta dos argumentos em torno de algo, 

não sem crítica, na aprovação ou rejeição, seja ela ingênua ou 

plebiscitariamente manipulada, em relação a pessoas, através do 

common sense. Por isso é que ela precisa ter por objeto antes a 

apresentação precisa dos fatos do que a pessoa dos governantes 

(HABERMAS, 1984, p.85).  

 

A esfera pública é, portanto, o lugar onde se discute tudo aquilo que é público e 

“acaba sendo entendida como a arena pública, o locus onde se processa a conversa aberta 

sobre os temas de interesse comum, o espaço público” (GOMES, 2006, p.55). Nesse 

período, a burguesia reivindicava uma maior participação na política e, por isso, segundo 

Habermas, a análise da ascensão da esfera pública a partir da movimentação da burguesia 

não pode ser desassociada.  

 

O modo de vida da burguesia favoreceu o debate de ideias, pois 

valorizava as capacidades intelectuais por oposição às condições de 

nascimento […] Com o exercício da discussão de ideias, a esfera 

pública adquiriu a função de legitimação da lei, ou seja, estabeleceu o 

vínculo entre as normas editadas pela autoridade estatal e a opinião 

pública (BARROS, 2008, p.3). 
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Para trazer à luz o conceito de esfera pública proposto por Habermas, é preciso 

dedicar em sua obra e compreender a mudança estrutural e as transformações que 

ocorreram dentro da própria esfera entre os séculos XVI e XX. A obra de Habermas faz, 

para isso, uma divisão importante da imprensa no Ocidente e, durante a estruturação 

deste trabalho, faz-se importante destacá-la, principalmente porque o nascimento da 

imprensa em Goiás está inserido no contexto temporal determinado pelo autor como o 

“auge” da imprensa enquanto difusora de uma ideologia de um grupo específico.  

 

1.1.2 As três fases da imprensa no Ocidente 

 

Habermas (1984), como já adiantado no tópico anterior, faz uma divisão da 

imprensa em três períodos: 1ª fase: imprensa informacional – séculos XVI e XVII; 2ª 

imprensa literária ou de opinião – séculos XVIII e XIX [momento que nasce o jornalismo 

no Brasil e em Goiás] - e a 3ª fase, denominada pelo autor como imprensa mercadológica 

e industrial – final do XIX e século XX.  

A primeira fase da imprensa é descrita por Habermas como modelo artesanal 

dentro do contexto do capitalismo comercial. Ele define a folha informativa como 

produto de pequena representatividade lucrativa, porém, vendável, dando-lhe à imprensa 

um caráter comercial, inserido na primeira fase do capitalismo europeu. As oficinas 

produtoras de notícias eram construídas no modelo de pequenas empresas artesanais e, é 

nesta primeira etapa, que a imprensa intitula-se como uma instituição participativa do 

sistema capitalista recém-nascida de um feudalismo que dominou o continente por 

séculos. 

 

No final do século XVIII os cálculos se orientam por princípios de uma 

maximização dos lucros, modesta, mantida nos tradicionais limites da 

primeira fase do capitalismo: o interesse do editor por sua empresa era 

puramente comercial. A sua atividade se limitava essencialmente à 

organização da circulação das notícias e a verificar essas próprias 

notícias (HABERMAS, 1984, p.213).  

 

O impulso, segundo o autor, era manobrado pela economia, através das relações 

dos editores com o governo e com os grandes empresários, que ofertavam anúncios 
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publicitários. Apesar de o interesse em lucros, a recompensa não era tão representativa, 

segundo o autor. A informação, a construção da notícia fornecida por esses periódicos não 

tinha intuito de difundir uma ideologia, era um jornalismo manipulativo porque era 

escolhido apenas o que o dono do veículo achava merecido publicar e essencialmente 

propagandístico. O leitor, na perspectiva do editor, é colocado em segundo plano. 

O jornalismo deste primeiro estágio passou, a partir do século XVIII, por uma 

transformação na sua política editorial e nasce um momento na estrutura da imprensa: 

evolução para a veiculação de uma informação mais reflexiva com interesses específicos 

e chega-se a segunda fase da imprensa no Ocidente. Os fatores determinantes para a 

mudança estrutural do jornalismo, cujo autor rastreou, foram as revoluções2 que 

emergiram na Europa a partir do Iluminismo. A esfera pública, a partir da “Era das 

Revoluções”3 no Ocidente, fundamenta essencialmente no exercício da cidadania a partir 

da ação e do discurso (RIBEIRO, 2016). 

 

A partir dessas condições de liberdade e igualdade, a esfera pública 

consistia no lugar próprio à realização das qualidades individuais, da 

virtude, da coragem, da singularidade distintiva. É o lugar onde 

cidadãos livres convivem comunitariamente em torno de eventos 

culturais, esportivos e guerreiros e formulam opiniões em reuniões 

informais, em tribunas, conselhos e assembleias (RIBEIRO, 2016, 

p.71). 

 

A humanidade foi adquirindo consciência da importância do conhecimento e de 

sua mediação para uma transformação social e para o exercício da sua cidadania para o 

ingresso nas discussões de uma esfera que, por muito tempo, fora limitada a uma minoria, 

a esfera política. Emerge, portanto, uma nova fase para a imprensa no Ocidente. 

 

                                                           
2 As principais foram: Revolução Industrial de caráter econômico, promovendo o nascimento de um novo 

modelo capitalista, o industrial, principiado na Inglaterra, e a Revolução Francesa, responsável por uma 

reforma política do sistema europeu que influenciou todo o Ocidente pregando os ideais do Iluminismo 

precursores para a concepção da cidadania, como a liberdade, igualdade e fraternidade (HOBSBAWN, 

2007). 
3 Obra “A Era das Revoluções”, do historiador Eric J. Hobsbawn, 2007. 
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A este momento econômico se acresce, no entanto, um novo momento, 

político no sentido mais amplo, assim que a imprensa de informação 

evoluiu para uma imprensa de opinião e um jornalismo literário passou 

a concorrer com a mera redação de avisos” (HABERMAS, 1984, 

p.214).  

 

Essa mudança para um jornalismo literário, de opinião, apontava a imprensa 

como a instituição de um público debatedor preocupado em afirmar a sua função crítica 

“por isso, só secundariamente é que aí é investido capital, caso isso ocorra, para obter um 

retorno lucrativo” (HABERMAS, 1984, p.10). O impulso, ao contrário da primeira fase, 

tornou-se ideológico e político, com interesses determinados de participação da esfera 

pública na esfera política. À vista da investigação de Habermas, portanto, pode-se inferir 

que a “esfera política, até então exclusiva do Estado, ampliou-se à medida que um 

público constituído por pessoas privadas passou a reivindicá-la como a sua própria 

esfera” (RIBEIRO, 2016, p.86). 

Em todo o continente europeu, esse movimento literário do jornalismo derivava 

da iniciativa de homens cultos, letrados, escritores e burgueses. Mais tarde, já em meados 

do século XIX, muitas empresas que seguiram essa linha ideológica foram à falência; era 

um risco econômico produzir esse tipo de informação que, geralmente, vogava contra os 

princípios dos grandes empresários [por esta razão não patrocinavam o jornal] e, 

principalmente, contra os do governo, que objetivava manter a sociedade fora das 

discussões da esfera política para manter uma determinada ordem.  

A segunda fase fora identificada também pela posição do editor e redator-chefe 

dos grandes periódicos. Na primeira fase “a relação entre o editor e o redator não se 

reduzia a uma mera relação empregatícia: muitas vezes este último participava do lucro.” 

E, em muitos jornais, “o redator era editor, dono da editora e gráfico” (HABERMAS, 

1984, p.215). O redator e o editor passaram, na segunda fase, de uma figura única para 

profissionais independentes e foram separados do “departamento de finanças da empresa” 

(HABERMAS, 1984, p.215). A profissionalização do jornalismo começara a ser debatida 

nesta fase, a partir da criação das redações. Era, portanto, uma nova esfera pública 

literária, nascente, que valorizava a participação do seu público e se desenvolveu através 

de sua politização. Os que tinham vozes dentro dessa esfera, deixaram de pertencer 
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apenas a um simples órgão de transmissão de avisos, tornaram-se uma espécie de 

mediadores potencialmente ativos com ações e discursos sobre a esfera política.  

Mas após a inserção da burguesia, que era voz na esfera pública, na esfera 

política, os empresários da imprensa literária, cujo princípio era manter um discurso de 

liberdade de expressão e opinião, reassumiram a possibilidade de lucrar com a venda do 

jornal, reestabelecendo uma relação amigável com a classe industrial para a captação de 

anúncios. Agora, porém, com interesse econômico, não mais ideológico. Inicia-se, a 

partir desse novo perfil, a terceira fase da imprensa, já no final do século XIX e início do 

XX.  

Há, segundo Habermas, uma “reversão” da imprensa a partir da terceira fase: o 

jornal como empreendimento capitalista, como na primeira etapa da imprensa. Todavia, 

com incremento da tecnologia industrial a todo vapor na Europa, com tipografias mais 

modernas, mas, principalmente, pela consolidação do capitalismo industrial e não mais 

comercial como na primeira fase. O jornal assume o caráter de indústria de produção que 

comercializa espaço para os anúncios, oferecendo, ao invés de ideologia para os ledores, 

mas “o leitor ao anunciante” (SCHUDSON, 2010, p. 37). O objetivo da indústria de 

produção volta a ser comercial e ela trabalha, neste período, essencialmente para gerar 

lucros, não mais modestos como na primeira fase, mas bem representativos para a 

indústria da informação. Habermas justifica essa mudança estrutural da imprensa [de 

literária a industrial], partindo da análise que o interesse privado modifica, 

estruturalmente, a esfera pública.  

 

No percurso do jornalismo, de pessoas privadas que escreviam até os 

serviços públicos dos meios de comunicação de massa, a esfera pública 

se modifica mediante o de interesses privados, que nela conseguem 

presentificar-se de modo privilegiado. A separação entre esfera pública 

e esfera privada implicava que a concorrência de interesses privados 

tenha sido fundamentalmente deixada para ser regulada pelo mercado, 

ficando fora da disputa pública das opiniões (HABERMAS, 1984, p. 

221).  

 

O jornalismo, assim como o capitalismo, se expande nesta terceira fase, 

consolidando como uma atividade remunerativa já no início do século XX. Apesar de a 
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imprensa literária proporcionar o reconhecimento ao trabalho do redator e do editor, 

como pode ser constatado durante a segunda fase da imprensa, a profissionalização do 

jornalismo se efetiva no último estágio, o qual Habermas denominou de “imprensa 

empreendedora”. Para constatar essa assertiva, a expansão do jornalismo pode ser 

observada por meio do estudo quantitativo dos números de jornais existentes e suas 

tiragens no decorrer do século XIX, encontrado na obra do autor português Nelson 

Traquina (2005).  

 

O número de jornais franceses aumentou de 49 em 1830, para 73 em 

1867, para 220 em 1881 e 322 no início do século XX. As tiragens dos 

jornais também sofreram um aumento notável durante o século: 34.000 

em 1815, 1.000.000 em 1867, 2.500.000 em 1880, e 9.500.000 em 1914 

(TRAQUINA, 2005, p. 35).   

 

 

Apesar de a terceira fase da imprensa não pertencer ao período que compreende 

o objeto desta pesquisa, é importante destacar que a terceira etapa da imprensa, segundo o 

autor, trouxe uma novidade específica para o desenvolvimento do jornalismo no 

Ocidente: a união da imprensa com a publicidade. Juntas as instituições caminham por 

uma finalidade em comum: a expansão da imprensa em função do desenvolvimento 

capitalista (HABERMAS, 1984). 

A esfera pública, como pode ser observado anteriormente, transformou a esfera 

social a partir de uma inserção da burguesia na esfera política, composta por uma minoria 

social - apesar de que a burguesia não representou a classe majoritária na Europa, mas foi 

importante para a formação da opinião pública. Habermas reconheceu a esfera pública 

burguesa: 

 

Como uma instância mantenedora dos interesses coletivos, mas que só 

estava aberta à participação dos cidadãos que possuíam propriedades e 

esclarecimento – os burgueses. Por isso, esse ambiente se tornou sujeito 

aos interesses dessa classe (BARROS, 2008, p.3). 
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Ainda que contraditória a formação da esfera pública, que não era constituída 

por uma maioria social, mas sim por uma classe específica, a burguesia, Habermas 

entendia o conceito como um espaço. Para ele, a esfera era um lugar onde o discurso e a 

ação, através da comunicação, sustentavam uma consciência comum instruída de uma 

coexistência benéfica, igualitária e libertadora entre os homens que fora eclodida 

principalmente durante as revoluções na Europa. 

1.2 LIMITAÇÕES DO CONCEITO DE ESFERA PÚBLICA 

Habermas revisita seu trabalho sobre a esfera pública no final da década de 

1990, depois de alguns autores apontarem críticas das limitações do conceito central da 

obra de 1961. O autor reconsiderou seu conceito original e o colocou para o contexto das 

sociedades atuais. Consideramos importante dedicar um tópico para tratar das críticas ao 

conceito de esfera pública, semeadas por alguns teóricos sociais modernos, para que os 

leitores compreendam o conceito já universalizado e discutido no campo das ciências 

sociais atuais, bem como para justificar nossa escolha em trabalhar com o conceito 

habermasiano sob os moldes originais. 

Apesar de importantes as considerações do trabalho pioneiro do teórico 

Habermas, utilizamos nesta pesquisa dissertativa alguns aspectos da concepção original 

de esfera pública para justificar ou não a presença de uma nascente esfera pública 

regional, em Goiás, em meados do século XIX, que tanto se aproxima da sociedade 

europeia, como observa-se nos próximos tópicos desta pesquisa.  

É fato que o nascimento de um jornal, pioneiro em todo o Centro-Oeste de um 

país recém-independente de Portugal, simboliza o início de uma modernidade da 

sociedade goiana assim como simbolizou para europeus, da forma como Habermas 

defende.  A partir do nascimento da imprensa em Goiás, após a publicação do primeiro 

jornal, o novo meio “público” para o debate entre a esfera pública, formada por uma 

burguesia calçada no tripé: atores do meio eclesiástico, político e social, sendo o último 

formado pela burguesia goiana economicamente e politicamente ativa.  

Habermas insere a mídia como um dispositivo substancial no desenvolvimento 

da sociedade moderna, talvez seja essa sua notável contribuição quando publicou os 

estudos sobre a esfera pública em 1961. Para o autor, o nascimento de uma esfera pública 
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burguesa na Europa está intrinsecamente relacionado ao surgimento da imprensa como 

um meio ou espaço de “democratização” do debate público entre as elites instruídas, 

letradas: burguesia e a nobreza.  

 

Ao mesmo tempo, os cafés prosperavam; em torno da primeira década 

do século XVIII, estima-se que havia três mil cafés apenas em Londres, 

cada um com um núcleo de clientes regulares. Muitos dos novos 

periódicos se interligavam estreitamente com a vida dos cafés, uma vez 

que eram lidos e debatidos por indivíduos que lá se juntavam para 

discutir as questões do dia (THOMPSON, 2011, p.105).  

 

Um dos principais críticos da teoria habermasiana que mais se aproxima com os 

teóricos do campo da comunicação é John Thompson, autor do Mídia e Modernidade, 

publicado pela primeira vez em 1995 e formatado em 2011. Na obra, Thompson dedica 

parte da sua reflexão para apontar as críticas da comunidade científica à clássica obra de 

Habermas.  

 

Uma das críticas mais frequentes feitas à explicação de Habermas é 

que, dirigindo a atenção para a esfera pública burguesa, ele tende a 

negligenciar a importância de outras formas de discurso e atividades 

públicas que existiram nos séculos XVII, XVIII e XIX na Europa, 

formas que não fizeram parte da sociabilidade burguesa, e em alguns 

casos dela foram excluídas ou a ela se opuseram (THOMPSON, 2011, 

p. 107).  

 

O principal “deslize”, segundo alguns teóricos, de conceituação na obra de 

Habermas é a forma restrita na qual ele trata os atores que estruturavam a esfera pública. 

No Velho Mundo, a esfera pública, de acordo com a concepção inicial  de Habermas, era 

formada pelo conjunto de pessoas privadas reunidas em um espaço público, mas o autor 

ao definir a condição de uma esfera pública operalizante, ou seja, para funcionar como 

uma esfera representativa de um público, ele ancora que o acesso ao espaço público deve 

ser irrestrito a todas as categorias sociais. Porém, na própria definição de esfera pública, 

Habermas categoriza que era um espaço de pessoas privadas formada por membros de 

uma elite social crescente na Europa: a burguesia. A concepção de todas as categorias 

sociais, esclarece Habermas, se refere único e exclusivamente ao homem burguês e 

“homem” no sentido de gênero também, as mulheres não são parte da conceituação 
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amplificada do autor. Ainda que a esfera pública (burguesa) tinha como princípio basilar 

o acesso igualitário na sociedade, na prática, e Habermas identifica que ela estava 

reduzida a pessoas letradas, dotadas de direitos civis e políticos e economicamente ativa. 

Sobre isso, Thompson (2011, p.108) considera: 

O que não se percebe muito claramente na explicação de Habermas, 

contudo, é até que ponto a esfera pública burguesa não somente era 

destinada para as elites instruídas e afluentes, mas também implicava 

uma reserva predominantemente masculina. Habermas não deixou de 

notar a marginalização das mulheres na esfera pública burguesa e no 

caráter patriarcal da família burguesa.  

 

 

No caso local, durante a análise d’A Matutina, a partir da esfera pública de 

Habermas, a aplicação do conceito original será possibilitada a partir de uma 

compreensão do “ser cidadão” no Brasil no século XIX e à definição de uma ideologia 

dominante, tanto na Europa quanto no Brasil à época: a ideologia burguesa.  

 

A arte do raciocínio público é aprendida pela vanguarda burguesa da 

classe média culta em contato com o “mundo elegante”, na sociedade 

aristocrática da corte que, é verdade, à medida que o moderno aparelho 

de Estado se autonomizava em relação à esfera pessoal do monarca, 

separava-se por sua vez cada vez mais da corte, passando a constituir 

um contrapeso na cidade. A “cidade” não é apenas economicamente o 

centro vital da sociedade burguesa; em antítese política e cultural à 

“corte”, ela caracteriza, antes de mais nada, uma primeira esfera pública 

literária que encontra as suas instituições nos coffee-houses, nos salons 

e nas comunidades de comensais (HABERMAS, 1984, p. 44-45). 

 

 

Sobre a ideologia, torna-se fundamental para complemento desta pesquisa a 

compreensão da formação da ideologia burguesa, predominante no Ocidente no século 

XIX.  

 

1.3 A IDEOLOGIA BURGUESA  

Não é a principal proposta deste trabalho conceituar a ideologia, até porque 

nenhum pesquisador ainda propôs tal feito com uma definição única ou engessada, pois o 

conceito carrega uma série de significados a depender do campo científico inserido 
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(EAGLETON, 1997). No entanto, para a investigação do problema desta pesquisa - se o 

jornal A Matutina Meiapontense funcionou ou não como uma esfera pública, a partir do 

conceito habermasiano - é fundamental compreender, mesmo que ligeiramente, a 

ideologia burguesa, uma vez que a “esfera pública” carrega em seu conceito a 

participação de uma classe social emergente a partir do Iluminismo e consolidada nos 

séculos XIX e XX. A ideologia do Iluminismo que mais tarde culminou nas revoluções 

burguesas era, essencialmente, liberal. 

Eagleton (1997) traz algumas possibilidades de diferentes definições de 

ideologia. Em uma delas, ele restringe às atividades de um poder social dominante.  

 

Isso talvez envolva a suposição de que tais ideologias dominantes 

contribuam para unificar uma formação social de maneiras que sejam 

convenientes para seus governantes; não se trata apenas da imposição 

de ideias pelos que estão acima, mas de garantir a cumplicidade das 

classes e grupos subordinados, e assim por diante (EAGLETON, 1997, 

p.39). 

 

Quando Habermas estuda a formação da esfera pública a partir do surgimento e 

de certa popularização da imprensa na Europa, ele traz uma análise sobre uma ideologia 

dominante, formada por pessoas privadas que representavam os interesses públicos4. E, 

naquele período em que o autor discorre a segunda fase da imprensa, em todo o Ocidente 

e incluindo o Brasil, estava em ascensão e consolidação a classe burguesa, letrada e, 

agora, inserida nas esferas social, pública e política. 

O surgimento de cidades e a intensificação do comércio propiciaram o 

encontro de cidadãos livres e a discussão de temas de interesse comum. 

Habermas descreve e identifica, desde o período feudal, embriões da 

esfera pública que se desenvolveram na era moderna com a burguesia. 

Nessa fase, a emergência de uma sociedade civil está ligada à reunião 

de pessoas privadas para formar um público, com o objetivo de debater 

questões do Estado, dentre outras (BARROS, 2008, p.2).  

 

                                                           
4 “A esfera pública capta e realça as temáticas existentes na esfera privada, problematizando-as e trazendo-

as para o debate público. A esfera privada, por sua vez, incorpora os debates e agrega informações que 

influenciam na vida cotidiana e possibilitam refletir sobre a mesma. Também não é o conteúdo das 

temáticas que separam as duas esferas” (LOSEKANN, 2009, p.7). 
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A burguesia é, portanto, o amparo do público, que era caracterizado 

essencialmente como pessoas letradas. A burguesia, dominante na esfera pública, era 

formada por pessoas proprietárias de posses e detentoras de uma formação cultural 

exemplar.  Ademais, o modelo de “homem cidadão” que prevaleceu durante a ascensão 

da burguesia tinha como características essencialmente a “propriedade e formação 

educacional” (HABERMAS apud LOSEKANN, 2009, p.4).  

A ideologia burguesa fora apregoada no Ocidente como um modelo 

revolucionário. Independentemente dos interesses da classe, foi a partir de revoluções 

burguesas que a Europa combateu o absolutismo, herança da Idade Média e do 

feudalismo e desenvolveu o modelo ideológico liberal, moldado na defesa da liberdade 

individual nos campos econômico, religioso, intelectual e político. Ora pois, ainda que 

burguesia tinha o interesse de fortalecer o seu próprio poder, ela enfrentou o feudalismo, 

principalmente o poder absolutista. Os ideólogos burgueses carregavam em seu discurso 

a propagação de um futuro “no qual se teria apreço a dignidade de homens e mulheres, 

como criaturas capazes de sobreviver sem ópio e sem ilusão” (EAGLETON, 1997, p.66), 

com esse discurso, a classe se consolidou como voz credível na esfera pública, que 

mediava as negociações entre a esfera social e política.  

No Brasil oitocentista, século decisivo na formação do território, vários 

acontecimentos mudaram a estrutura social do país - instalação da corte em 1808, 

Independência em 1822, abdicação de D. Pedro I em 1831, período regencial, pré-

formação da industrialização no país, libertação dos escravos em 1888 e formação da 

república em 1889.  Diferente da Europa, a ideologia burguesa não se formara a partir de 

uma ideia revolucionária, ela ascendeu com o desenvolvimento do capitalismo e a própria 

migração do homem do campo para os centros urbanos. A Independência e a abdicação 

de D. Pedro I são acontecimentos que ampliam o caminho para a formação de uma 

sociabilidade burguesa, antes cerceada por um estatuto colonial. Após o rompimento com 

Portugal, o Brasil começa a formar uma vida urbana (FERNANDES, 2005).  

Os burgueses no Brasil, por assim dizer, são indivíduos que estavam 

economicamente ativos e que exerciam um certo poder e controle político e econômico 

da esfera social e influenciava, sobremaneira, as decisões da esfera política. Em Goiás, os 
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burgueses eram os ricos comerciantes, latifundiários que também exerciam esse mesmo 

poder, tanto na esfera política, econômica e social. 
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CAPÍTULO II - EMERGÊNCIA DA IMPRENSA NO OCIDENTE 

 

2.1 A IMPRENSA NA AMÉRICA – UMA ANALOGIA SOCIOCULTURAL  

 

No âmbito de estudos da temática para os casos brasileiros, pelo fato de a 

imprensa ser instalada no país tardiamente e dentro de circunstâncias específicas, como 

analisado por José Marques de Melo (1973), “História Social da Imprensa” (apenas três 

séculos após a “descoberta” e exploração da colônia), as problematizações são 

desenhadas abarcando essas circunstâncias e as reformas estruturais do Brasil e de Goiás 

a partir da Independência até a abdicação do primeiro imperador do Brasil, D. Pedro I. 

Ao se analisar um jornal no interior de Goiás do século XIX, quais as 

problemáticas específicas que poderão ser encontradas? Em que medida a configuração 

social daquela época e localidade – muito diversa dos casos clássicos, analisados por 

Habermas – e seus elementos de constituição econômica, política e social poderão ser 

compreendidos enquanto uma esfera pública e esfera de circulação comunicacional?  

 Além dessa discussão crítica, a pesquisa acessa também outros estudos 

relevantes, para fornecer pistas ou comparações, tais como o trabalho de Michael 

Schudson, “Descobrindo a notícia”, publicado em 1978, traduzido no Brasil em 2010, 

que traz uma análise da história do jornalismo e da imprensa norte-americanos durante o 

século XIX. Interessante é notar que, mesmo que tenha sofrido forte influência da 

Inglaterra, a estrutura da imprensa dos Estados Unidos se deu de forma diferente da 

Europa. Enquanto o Norte do continente americano o século XIX foi marcado por uma 

forte industrialização e consequente comercialização da imprensa, com o surgimento da 

“penny press”, na Europa, os jornais ainda sobreviviam através de uma ideologia crítica 

de um jornalismo literário provocado pelos movimentos burgueses ocorridos a partir dos 

séculos XVII, XVIII e XIX. 

Para Schudson (2010, p. 19), nos Estados Unidos os jornais eram “diretamente 

dependentes das forças de mercado. Eles apelam diretamente para a opinião pública”, e 

esta consiste numa representação da esfera burguesa já em forte ascensão no país.  

Entretanto, ainda no estudo de Schudson, têm-se os desdobramentos históricos da 

imprensa num país de capitalismo avançado e historicamente dinâmico. Como essas 
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problemáticas se deram em um lugar diametralmente oposto, como o interior brasileiro 

do século XIX, ainda marcado fortemente pelas ligações escravocratas e formas quase 

feudais de relações sociais, políticas e econômicas? O estudo de Schudson auxilia na 

análise da imprensa de forma global e inter-relacionada, sendo possível compreender 

como ocorreu o processo comunicacional na América e na Europa.   

Para a discussão mais próxima, de casos nacionais, além das contribuições dos 

pesquisadores que fizeram um recorte histórico como do Nelson Werneck Sodré e Juarez 

Bahia, Melo (1973), especialmente ao desenvolvimento da imprensa no Brasil 

analisando, numa perspectiva sócio-cultural, os fatores de seu retardamento e sua função 

como um meio de comunicação emergente.  

Sobre o objeto, o jornal A Matutina Meiapontense, como já citado no tópico 

anterior, Teles (1989) contribuiu na catalogação do material empírico, mas não realizou 

um trabalho analítico e metodológico como fizeram os pesquisadores Costa (2012) e 

Assis (2008). 

 

2.2 TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO JORNALISMO NO OCIDENTE 

Para compreender o desenvolvimento da imprensa em Goiás e como se deu o 

processo, esta pesquisa traz uma contextualização da formação histórica da imprensa e 

sua transformação, concomitante às mudanças estruturais da sociedade na visão europeia 

de Habermas e na tradução desta trajetória no Brasil por pesquisadores que embarcaram 

nesta viagem temporal.  

O surgimento da imprensa ainda não é uma definição comumente esclarecida 

entre os pesquisadores. Há àqueles que consideram o seu  nascimento a partir das Actas 

Diurnas, nascidas em Roma, lideradas por Júlio César no ano aproximado de 59 a.C.  A 

Actas eram escritas à mão em grandes placas brancas e postas em praças públicas com 

informações de acontecimentos do governo. Existe ainda a concepção de que a imprensa 

pode ter surgido na China com a exposição de grandes blocos de madeira com escritas em 

formato de ideogramas e códigos. Esta pesquisa de dissertação optou-se por reconhecer o 

nascimento da imprensa a partir da criação da prensa móvel (tipografia) pelo alemão 

Johannes Gutenberg, em meados do século XV, em 1450. Importante destacar que alguns 

historiadores consideram esta abordagem eurocêntrica, como Melo e McLuhan. Eles 
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sugerem que o nascimento da primeira imprensa, no sentindo de impressão, ocorreu na 

China. Para os autores, os pesquisadores tendem a diminuir os feitos do Oriente em 

detrimento de tecnologias Ocidentais, sobretudo àquelas criadas na Europa (MCLUHAN 

apud MELO, 2003).  

Os chineses sem dúvidas contribuíram para as ideias do maquinário de 

Gutenberg, mas esta pesquisa vai trabalhar com a concepção de imprensa a partir da 

“prensa” europeia em razão da aproximação com as ideias teóricas que fundamentam a 

dissertação, principalmente do conceito de esfera pública que remete ao espaço de 

debates e discussões de ideias e formação de uma opinião pública. Os ideogramas dos 

chineses postos nas tábulas eram, ainda, apoiados na trivial redação de “avisos”, sem 

informação de cunho social ou que poderiam refletir sobre uma formação da opinião 

pública. Tal impressão, através do manuseio dos blocos de madeira, não fora interpretada 

com o conceito de imprensa que se conhece hoje – destinada a um mercado e para um 

segmento de preços com intenções lucrativas e com interesses ideológicos específicos. 

Para o pesquisador Nelson Werneck Sodré (1999), o meio rudimentar dos chineses 

somente transferiu o discurso oral para as placas tabulares e nada têm a ver com a 

proposta, mais tarde implementada na Europa, da imprensa a partir da prensa de 

Gutemberg. A diferença nas impressões dos ocidentais e orientais está na 

intencionalidade e no discurso enquanto linguagem.  

 

Foi durante esse tempo que as técnicas de impressão, originalmente 

desenvolvidas por Gutenberg, espalharam-se pelos centros urbanos da 

Europa. Estas técnicas foram exploradas pelas oficinas de impressão 

montadas, em sua maioria, como em 83 presas comerciais. Seu sucesso 

e sua sobrevivência dependeram da capacidade de mercantilizar formas 

simbólicas efetivamente. O desenvolvimento das primeiras máquinas 

impressoras foi assim parte e parcela do crescimento da economia 

capitalista do fim da Idade Média e início da Europa moderna 

(THOMPSON, 2011, p.84). 

 

 

Gutenberg inaugurou a era do jornal moderno. A imprensa a partir das impressões 

e distribuições em série, nasce num contexto de desenvolvimento do comércio devido às 

transformações estruturais; ao aparecimento das indústrias; ao renascimento cultural e à 

expansão da vida urbana; à criação de instituições de ensino superior e formação de uma 
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elite intelectual burguesa. “E é a criação das Universidades que vai consolidar a formação 

da nova elite intelectual europeia” (MELO, 2003, p. 40). Era essa elite cultural capaz de 

sustentar a produção dos livros e, é neste momento expansivo, que estabelece um 

verdadeiro comércio editorial. “A invenção de Gutenberg resultou de necessidade social, 

que o desenvolvimento histórico gerou e a que estava vinculada a ascensão burguesa, em 

seu prelúdio mercantilista” (SODRÉ, 1999, p. 2).  

Mas, implantar a tipografia naquele contexto socioeconômico tornara-se 

privilégio de poucos, pois “exigia investimentos para a sua instalação, o que se tornava 

possível aos ricos comerciantes que custeavam a organização de oficinas” produtoras de 

notícias e formadoras de opinião (MELO, 2003, p.42). A igreja e as autoridades civis 

tiveram um notável papel na expansão da tipografia, apoiando as atividades dos primeiros 

impressores, estimulando a tiragem de determinados textos. “As produções culturais 

durante toda a Idade Média confinaram-se aos bispados, abadias e mosteiros” (WEBER 

apud MELO, 2003, p.26). A prensa móvel de Gutenberg imprimiu os principais 

manuscritos religiosos, dentre eles, a Bíblia. A imprensa, segundo Marques de Melo, “já 

nasce como uma das características que se afirmaria como fundamental para a indústria 

da comunicação de massa – a de guiar-se pelas tendências do mercado, seguindo um 

gosto popular”(MELO, 2003, p.47). Naquela época a maioria dos leitores pertencia à 

classe eclesiástica; cabendo, portanto, refletir que outra publicação seria mais produtiva e 

lucrativa do que impressões de cunho religioso. Por essa razão, a indústria tipográfica 

cresceu a partir do investimento dos setores da igreja.  

A imprensa foi introduzida com o objetivo de manutenção de uma ordem social 

burguesa e funcionou, como pode-se inferir a partir da análise dos pesquisadores 

supracitados, como um mecanismo de formação da opinião pública e redistribuição de 

um modelo. Durante esse período, os boletins informativos levavam à burguesia, notícias 

sobre o comércio e a política local. Sua expansão permeou toda a Europa do século XV: 

na Alemanha em 1450, na Itália em 1464, na França em 1470, na Espanha em 1473, três 

anos depois na Inglaterra 1476 e, por fim, em Portugal, 1487.  

 

No fim do século já se espalhavam pelo Continente cerca de 1.200 

oficinas tipográficas, que lançaram aproximadamente 20 milhões de 

exemplares dos chamados incunábulos. Isso, afora as produções não 
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literárias que se diluíram na torrente do cotidiano (MARTINS; 

RIZZINI, apud MELO, 2003, p.33).  

 

Nesse período, o capitalismo estava em crescente expansão e caminhando para a 

sua consolidação como um sistema econômico e, mais tarde, social. Por conseguinte, vale 

destacar o caráter econômico nos primórdios da imprensa, analisado pormenorizadamente 

por Jürgen Habermas (1984). A imprensa, para o teórico, compõe o órgão da esfera 

pública e é segmentada a um espaço público literário, o qual nasceu nas cidades 

comerciais, “pertencente especificamente à sociedade burguesa que, na mesma época [já 

em meados do século XVIII], estabelece-se como setor de troca” (HABERMAS, 1984, p. 

17 e 34). A imprensa é um elemento do sistema de trocas pré-capitalistas – o intercâmbio 

das informações se dava pelo interesse na troca de mercadorias: as próprias notícias se 

tornaram um produto.  

Os primeiros jornais apelam para a “formação da opinião pública” 

(SCHUDSON, 2010, p. 19), e, esta, consiste numa representação da esfera burguesa. Para 

tanto, a esfera política é intermediada pela consciência institucional da esfera literária (a 

imprensa), efetivamente mediadora da esfera pública política da burguesia, formadora da 

opinião pública, conforme a análise de Habermas (1984). 

No ano de 1735, a imprensa na Europa se estabeleceu como um órgão crítico, 

propriamente dito, de um público que pensa política, consolidando-se como um quarto 

Estado. “O grau de desenvolvimento mede-se daí por diante pelo grau de discussão entre 

Estado e imprensa” (HABERMAS, 1984, p.79).  Os debates e assuntos discutidos dentro 

de uma câmara política anunciaram-se às páginas dos jornais europeus e, enquanto o 

Brasil, ainda Colônia de Portugal, estava adormecido, longe da intenção de implantar 

uma oficina tipográfica. Em 1791, a Constituição Francesa já escrevera sobre a 

necessidade de uma comunicação livre, mesmo com ressalvas:  

 

A livre comunicação de ideias e opiniões é um dos mais preciosos 

direitos do ser humano. Por isso cada um pode falar, escrever e 

imprimir livremente, resguardando-se a responsabilidade ao mau uso 

dessa liberdade nos casos previstos por lei (ZWEIG apud 

HABERMAS, 1984, p.90). 
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Para uma compreensão dos casos locais, traz-se no próximo tópico a trajetória 

da imprensa no Brasil.  

 

2.3 A IMPLANTAÇÃO DA IMPRENSA NO BRASIL  

 

Após 368 anos que Gutenberg realizou a primeira impressão em seu maquinário 

tipográfico, nasce no Brasil a imprensa. Em 1808, com a instalação da Corte Portuguesa 

na colônia iniciou-se o desenvolvimento da impressão no país. A colônia exploratória de 

Portugal ainda vivia, antes de 1808, segundo Melo (2003), na “pré-história da 

informação”. O despertar da imprensa como informação5 no Brasil foi tardio se 

comparado ao início da imprensa na Europa e noutros países do Novo Mundo, 

colonizados pela Espanha e Inglaterra. “A expansão europeia e a posterior colonização no 

século XVI, fizeram com que a impressão fosse introduzida pouco depois da conquista de 

territórios no Novo Mundo, como no caso das cidades do México e de Lima, ou Nova 

Inglaterra” (ROMANCINI; LAGO, 2007, p.15). 

 O interesse dos colonizadores em introduzir a imprensa nos seus países 

colonizados era garantir uma dominação cultural, tanto das populações nativas desta 

colônia, quanto dos seus escravos e exploradores - no caso de infiltração no território por 

exploração - como também, asseverar apoio das comunidades das colônias de 

povoamento, que buscavam, sobretudo, uma nova oportunidade de avanço e 

desenvolvimento econômico. Enquanto na Europa a imprensa teve uma significância para 

a consolidação da racionalidade e para formação (do ponto de vista político e cultural) da 

nacionalidade com a prescrição dos idiomas vernáculos, ao contrário, nas colonizações 

periféricas, a imprensa denotou a imposição dos valores dos dominadores, esmagando a 

cultura nativa (MELO, 2003).   

Partindo do desenvolvimento da imprensa como o próprio desenvolvimento da 

sociedade capitalista, segundo a perspectiva de Sodré (1999), a ascensão do capitalismo 

                                                           
5 José Marques de Melo (2003) expande o conceito de imprensa não limitando à informação, ou seja, a 

impressão do jornal com um fim instrutivo. Para ele a tipografia era uma máquina burocrática que 

imprimia, além dos jornais, as notas fiscais e documentos administrativos do governo. Portanto, a imprensa, 

segundo Marques de Melo, “era tudo aquilo que era impresso”.  
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que a imprensa acompanhava poderia ser analisada sob duas óticas. Na primeira, estavam 

os territórios que associavam rapidamente esta ascensão e, na segunda, aqueles que 

atrasavam. Sob a primeira ótica, nos territórios que acompanhavam esse desenvolvimento 

do mercado, o trabalho se multiplicava e, concomitantemente, a democracia política 

burguesa, ocasionando um surto da educação ampliando espantosamente o público dos 

jornais e a clientela dos anunciantes. Na segunda perspectiva, ocorreu o inverso - a 

imprensa se desenvolveu lentamente e, a educação e democracia foram implementadas 

também tardiamente (SODRÉ, 1999).  

As colônias da Espanha e Inglaterra, logo após sua ocupação territorial, em 1519 

e 1620, respectivamente, conheceram a imprensa. A América Espanhola imprimiu a 

informação quatorze anos após a ocupação, em 1533, já a América Inglesa em 1638, 

dezoito anos após a conquista. Portugal, que ocupou parte da América antes mesmo da 

Inglaterra, só instaurou a imprensa em suas colônias em 1808, 276 anos depois da 

invasão de terras do Novo Mundo, a partir 1532 (MELO, 2003). Sodré (1999) e Melo 

(2003) explicam, numa lógica social, a razão pela a qual as colônias portuguesas tiveram 

esse considerável atraso. Os dois autores concordam que o processo de colonização da 

Inglaterra e Espanha são análogos, tanto os colonizadores espanhóis quanto os ingleses 

intensificaram uma urbanização “precoce”. O objetivo de ambos era a fixação - 

estabelecer uma colônia de povoamento e isso desencadeou o processo de formação da 

imprensa, já que quando há uma formação urbana, tendo em vista sua estrutura 

burocrática, a imprensa é um dispositivo indispensável.  

Outro fator para o rápido desenvolvimento da imprensa nesses países 

colonizados pelos ingleses e pelos espanhóis, apontado por Melo (2003), foi a 

manutenção das atividades educacionais e intelectuais destinados às elites ali 

estabelecidas. Na colonização, os espanhóis queriam preservar sua cultura tradicional. Os 

ingleses buscaram, no povoamento da América, aliviar as tensões demográficas, 

ocorridas devido à migração dos campos para as cidades, conforme a Revolução 

Industrial do século XVIII moldou. Além disso, os ingleses queriam evitar conflitos 

religiosos em virtude do crescimento da religião calvinista, o protestantismo. Muitos 

cidadãos das colônias foram alfabetizados. Já no Brasil, segundo o primeiro registro que 
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se têm, no final do século XIX, observa-se, ainda, uma quase totalidade de analfabetos 

(CARVALHO, 2007).  

Apesar da rápida expansão da imprensa pelos colonizadores ingleses e 

espanhóis, a liberdade para a produção da notícia era cerceada. Nenhum impresso poderia 

circular sem a licença do governo vigente. Havia tribunais de ofícios para fiscalizar os 

livros e jornais e examinar os importados da Europa. Mesmo com a indústria tipográfica 

funcionando nesses países em que a imprensa fora introduzida logo após a ocupação dos 

territórios, os escritos eram submetidos à censura prévia dos colonizadores.  

Portugal buscou na América a exploração de riquezas para fortalecer a economia 

do país, portanto, suas colônias eram puramente exploratórias, sem nenhum interesse de 

povoar para expandir o seu território. Com isso, a informação no Brasil não foi vista 

como necessária tanto quanto nas colônias de povoamento.  

O povoamento exploratório veio a instalar-se no litoral brasileiro, isso 

comprova, segundo Melo (2003), que tudo que se produzia na colônia era para fim de 

exportação para a metrópole. Dentro desse contexto, limitado economicamente, 

tornaram-se improdutíveis as atividades culturais, não havendo ambiente propício para 

que florescessem as instituições como escolas, bibliotecas, universidades e a imprensa 

(MELO, 2003).  

Em oposto à Espanha, Portugal não permitiu a criação de universidade em sua 

colônia. Ao final do período colonial havia pelo menos vinte e três universidades na 

América Espanhola, e 150 mil pessoas tinham sido formadas nessas universidades. Na 

América Portuguesa, as escolas superiores só foram admitidas após a instalação da Corte, 

em 1808 (CARVALHO, 2007).  

Finalmente, em março de 1808, o Brasil passara por uma transformação 

estrutural. Com a fuga do Rei D. João VI para a colônia do pau-brasil, devido ao bloqueio 

continental e a ameaça de invasão napoleônica a Portugal, sessenta mil livros da 

biblioteca Real e quinze mil homens desembarcaram, gradualmente, em terras brasileiras. 

Primeiro, a família real permaneceu por um mês na Bahia e seguiram para a acomodação 

peremptória na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Uma mudança na rotina e nos 

costumes dos habitantes ocorrera devido à presença da Corte na colônia de exploração de 

Portugal.  
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Então D. João VI buscou imprimir, junto com seus ministros, um ar 

mais civilizado à urbe, fundando instituições, inaugurando teatros, 

promovendo festas, incentivando a visita de estrangeiro e, sobretudo, 

trazendo da Europa livros e uma tipografia (SILVA, 2006, p.10) 

 

D. João VI encontrou uma cidade, cujos costumes da população, se distanciavam 

muito dos da metrópole e de outros centros urbanos da Europa e notou a necessidade da 

criação de um periódico que pudesse retratar e impor uma cultura europeia na América 

Portuguesa.  

O despertar veio, em 1808, com A Gazeta do Rio de Janeiro, impresso e 

distribuído no Brasil e levado a Portugal para fornecer as informações da Corte. A Gazeta 

é considerada o primeiro jornal oficial, feito na imprensa oficial, embora três meses antes 

Hipólito da Costa, filósofo e considerado o primeiro jornalista do Brasil (ROMANCINI; 

LAGO, 2007) traz aos colonos o impresso Correio Braziliense.  

 

A Gazeta do Rio de Janeiro foi apenas mais uma dentre as deliberações 

tomadas por D. João VI no sentido amplo de “implantar” no Brasil as 

instituições executivas, jurídicas, militares, diplomáticas e culturais 

necessárias ao funcionamento da monarquia no País (RIBEIRO, 2004, 

p.37) 

 

 

Hipólito José da Costa tentou antecipou em fazer nascer um periódico, não 

impresso na oficina Régia, mas em Londres, e, clandestinamente,  conseguiu, conquanto 

relate a dificuldade da livre circulação do seu Correio Braziliense, em razão da censura 

da Corte. 

  

Resolvi lançar esta publicação na capital inglesa dada a dificuldade de 

publicar obras periódicas no Brasil, já pela censura prévia, já pelos 

perigos a que os redatores se exporiam, falando livremente das ações 

dos homens poderosos (in SODRÉ, 1999, p.20).  

 

A Gazeta funcionou como o Diário Oficial do governo e, efetivamente, 

informava a sociedade sobre a rotina da família real e notícias locais. Enquanto a Gazeta 

produzia informação, manipulada pela Corte, mas também com o objetivo de lucrar, pois 
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este produto era vendável, o Correio Braziliense, semente da imprensa independente no 

Brasil, fiscalizava o poder, importunando o Rei e colocando à vista dos leitores os 

problemas vigentes no Brasil oitocentista. 

É o primeiro periódico a discutir publicamente questões até então 

particulares do Estado português, ancorado, em certa medida, nas 

premissas e procedimentos próprios à racionalidade comunicativa, 

como a liberdade individual de expressão e a igualdade de condições 

dos integrantes do seu público (RIBEIRO, 2004, p.39).  

 

 

Para o pesquisador Eugênio Bucci (2007), o jornalismo só se inicia no Brasil 

com o Correio e não com a Gazeta, pois, “fazer divulgação em favor dos governantes não 

é o papel da imprensa, mas o contrário” (BUCCI, 2007, p.19), e isso fez a Gazeta durante 

seus primeiros anos de circulação. Além disso, a imprensa régia era dirigida por José da 

Silva Lisboa, diretor da censura, que usou o jornal para condenar a liberdade de 

imprensa. Bucci argumenta ainda, que não há imprensa sem liberdade de manifestação do 

pensamento e, a Gazeta, não funcionou como um espaço para a manifestação de ideias, 

mas sim um porta voz oficial do governo.  

Impresso na Inglaterra, o Correio é ainda considerado por muitos pesquisadores 

como o primeiro impresso do Brasil. 

 

2.4 IMPRENSA E CIDADANIA 

 

O conceito de cidadania tornou-se um item fundamental neste processo de 

investigação científica. Não apenas porque a categoria “cidadão” é uma expressão 

frequente no discurso do jornal A Matutina Meiapontense, mas por compor, de acordo 

com Habermas (1984), as estruturas primárias das esferas pública e política, elas 

consistem no exercício constante da cidadania. “A partir dessas condições de liberdade e 

igualdade, a esfera pública consistia no lugar próprio à realização das qualidades 

individuais da virtude, da coragem, da singularidade distintiva” (RIBEIRO, 2016, p.71).  

A formação da cidadania no Brasil é examinada pelo sociólogo José Murilo de 

Carvalho em sua obra “Cidadania no Brasil – o longo caminho” de 2007. Carvalho utiliza 

a compreensão e ampliação da cidadania a partir do estudo clássico de T.H. Marshall – 
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Cidadania e Classe Social, de 1950, que analisa a extensão dos direitos civis, políticos e 

sociais de uma nação, da Europa, sobretudo da Inglaterra, a partir do século XVII - para 

fundamentar o processo de formação do conceito no Brasil. 

O processo de construção da cidadania no Brasil passa por complexidades sócio-

históricas demarcadas por um longo período de submissão às leis portuguesas. A colônia 

mais rica de Portugal fora explorada por mais de 300 anos até se transformar num país 

após 1822 com os movimentos  pela independência. A cidadania no Brasil passou a ser 

definida a partir da Independência, porém, carregada da herança cívica de Portugal. 

“Chegou-se ao fim do período colonial com a grande maioria da população excluída dos 

direitos civis e políticos e sem a existência de um sentido de nacionalidade” 

(CARVALHO, 2007, p.25). Apesar de livre, o Brasil estava sob domínio do absolutismo 

de um português, o imperador D. Pedro I.  

O conceito de cidadania dimensionado pelo teórico Marshall passa por um 

processo, uma sequência lógica e cronológica a partir do desenvolvimento dos direitos 

civis no século XVIII, os políticos no XIX e, finalmente, os sociais no século XX. Uma 

cidadania plena para Marshall seria a participação do indivíduo nas três esferas da 

cidadania: o exercício e as garantias dos direitos civis, políticos e sociais.  

 
Cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos três direitos. Cidadãos 

incompletos seriam os que possuíssem apenas alguns dos direitos. Os 

que não se beneficiassem de nenhum dos direitos seriam não-cidadãos 

(CARVALHO, 2007, p.9).  

 

O conceito de cidadão e a concepção dos seus direitos e garantias naturais foram 

desenvolvidos a partir de movimentos de cunho democratizantes que surgiram no século 

XVIII com a Revolução Francesa, que fez nascer a Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão, interligando o discurso dos direitos à cidadania. “Os direitos humanos e a 

cidadania estão ligados entre si e reforçam-se mutuamente na batalha contra as classes 

dominantes” (POSTER, 2012, p.316). O desenvolvimento da cidadania no Ocidente está 

intrinsicamente ligado aos movimentos de luta de classe europeia. Ao analisar esse 

contexto europeu do nascimento da cidadania, Karl Marx acredita que a dualidade do ser 



41 
 

humano e do ser cidadão provocou uma cisão na política entre o público e o privado, 

entre a classe burguesa e os integrantes da esfera política. 

 

Os direitos do homem como tais são distintos dos direitos do cidadão. 

Quem é este homem distinto do cidadão? Nada mais que membro da 

sociedade civil. Por que o membro da sociedade civil é chamado de 

homem, homem sem qualificação e por que seus direitos são chamados 

de direitos do homem? Como podemos explicar isso? Pela relação do 

estado político com a sociedade civil e pela natureza da emancipação 

política (MARX apud POSTER, 2012, p. 318).  

 

Na conceituação de cada um dos direitos, esta pesquisa utiliza-se da obra de 

Jaime Pinsky e Carla Pinsky, “História da Cidadania”, 2008. Na introdução da obra, os 

autores classificam os direitos políticos como o conjunto de normas que se referem à 

participação do indivíduo cidadão no governo, como o direito ao voto, por exemplo. Já os 

direitos sociais garantem a participação na riqueza coletiva (PINSKY, 2008, p.9) como o 

direito à educação, ao trabalho, à saúde e aposentadoria. O alvo dos direitos sociais é a 

garantia da justiça social. Por último, têm-se os direitos civis, declarados como àqueles 

que são essenciais à vida: direito à liberdade, à igualdade, à propriedade. Assim como na 

Europa, o processo de construção da cidadania no Brasil vem sido desenvolvido com 

muita lentidão, porém, a ordem de conquista dos direitos segue um caminho distinto. Na 

Inglaterra primeiro nasceram os direitos civis no século XVIII; no século XIX surgiram 

os direitos políticos e, mais tarde, a conquista dos direitos sociais. Para Marshall, não 

foram conquistas isoladas, mas um seguimento de ordem lógica e cronológica, como 

supracitado no parágrafo anterior. 

 
Foi com base no exercício dos direitos civis, nas liberdades civis, que os 

ingleses reivindicaram o direito de votar, de participar do governo do 

seu país. A participação permitiu a eleição de operários e a criação do 

Partido Trabalhista, que foram os responsáveis pela introdução dos 

direitos sociais (CARVALHO, 2007, p.11).  

 

A cidadania é, portanto, no século XIX uma concepção nova para a sociedade 

europeia e, ainda mais inédita no Brasil, que ainda engatinhava na garantia de direitos 
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mínimos de um país recém-formado. Como a cidadania é um conceito social, mudando 

sua matriz de acordo com a formação cultural e histórica de cada país, ser cidadão na 

Inglaterra é diferente do “ser cidadão” do Brasil. 

O processo de desenvolvimento da cidadania no Brasil deu-se de forma 

antagônica, inversa à Inglaterra de Marshall. A princípio vieram os direitos sociais, 

marcados por um período em que não havia direitos políticos, depois os políticos que 

afloraram num período em que a democracia do país estava nas mãos dos militares, e, por 

último, os direitos civis, suprimidos por muitos anos no Brasil principalmente em razão 

da escravidão, mas que ainda permanecem em construção, como avalia José Murilo de 

Carvalho.  

A cidadania só pode ser plena quando há a consolidação de uma soberania 

democrática e um dos princípios da atividade democrática, como analisa Marilena Chaui 

(2007), é contar com um meio para propagação das ideias e da manifestação do 

pensamento, e a imprensa aflora no Brasil Independente com este papel. A mídia, como 

explicitado, funciona como um espaço público, nascente de um processo de construção 

da democracia. Apesar de não haver uma consolidação do pleno exercício da cidadania 

no século XIX, principalmente devido à escravidão e outros fatores sociais que 

dificultaram a sua formação, os jornais da época, como propagadores de ideologia, 

utilizam a palavra “cidadão” em seu discurso para promover uma identidade ainda em 

construção. E no objeto de estudo desta pesquisa, encontramos também o discurso sobre 

o “ser cidadão”.  

 

A arvore da Liberdade he hum daqueles vegetaes, que a natureza tem 

feito produzir nos terrenos mais ferteis; ella estende as suas raizes pela 

profundidade da terra, e vegeta com muito crescimento nos paizes do 

bom clima, tem hum tronco bastantemente volumoso, e tão duro que 

quasi... [ilegível] impetravel aos golpes do ferro o mais arduo, tendo 

alem disso a propriedade de que quando he podada mais estende suas 

ramificações as quaes a fazem copada com bella symetria, querendo a 

sombra a mais deliciosa ao viador cançado o qual debaixo da sua 

frescura recebe o doce repouso. Os seus fructos quando sansonados sao 

docez, e tao agradaveis ao paladar, que nunca [ilegível] e nutrem 

admiravelmente as pessoas, que delles fazem hum bom uso e por vezes 

tem dado a vida a muitos morimbundos; de sorte, que sua semente he 
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muito procurada; porém ella parece ser indigena dos paizes da América 

(A MATUTINA MEIAPONTENSE, 1 de fevereiro de 1831, n.132, p.4). 
 

As narrativas de liberdade, liberdade individual e liberdade de imprensa são 

constantes no discurso dos jornais à época, mesmo àqueles impressos distantes do eixo 

dominador do país, Rio-São Paulo, como é o caso do objeto desta pesquisa  – a imprensa 

em Goiás, em 1830.  

 

2.5 HISTÓRIA DE CONTRADIÇÕES 

 

A história do Brasil é locupletada de contradições. Após deixar de ser colônia de 

Portugal, o país ainda permanece sob domínio de um governo português; celebrou a 

liberdade em 1822, porém, ainda importava mão de obra escrava e era subserviente às 

ordens do imperador, filho e herdeiro do trono português. O que se esperar de uma 

narrativa mediada por intelectuais burgueses que aclamavam tais contradições? Mesmo 

distante da Coroa, Goiás também experimentava os reflexos destas contradições e a 

manutenção de um discurso ideológico talvez fosse a engrenagem de força que faltava ao 

grupo dominante. 

Em 1830, nascimento do jornalismo local, Goiás já se inseria na economia 

agropastoril após a passagem pelo ciclo do ouro, que conduziu expedições dos 

bandeirantes paulistas para o centro do Brasil estimulando o povoamento na região. 

Como consequência da mudança de produção econômica, a força de trabalho também 

tivera que se adequar. A mineração requestava menor investimento e menos mão de obra, 

ao contrário da agropastoril que exigia a contratação de mais trabalhadores, 

consequentemente a importação de mais escravos. A produção de algodão e de cana-de-

açúcar tomou conta do sertão goiano, sobretudo na região de Meia Ponte. A região era 

dominada pelo maior escravocrata e produtor de cana-de-açúcar de Goiás à época, 

Joaquim Alves de Oliveira, comerciante que fez imprimir o primeiro jornal de Goiás, A 

Matutina Meiapontense que, como já tratado no tópico anterior, confiou a redação do 

periódico ao intelectual e padre iluminista Luiz Gonzaga de Camargo Fleury. Esta, talvez, 
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seja a primeira contradição merecedora da reflexão propulsora para o desdobramento 

desta pesquisa.  

Analisar o primeiro jornal como um objeto midiático e histórico, em um recorte 

temporal determinado, talvez possa ser o caminho para compreender a cidadania e sua 

formação a partir do acesso ao meio comunicacional, cabendo refletir sobre os limites da 

liberdade postulada pelo A Matutina Meiapontense e sua influência para o estímulo do 

debate público. Destarte, a análise possibilitará um convite à reflexão sobre o discurso de 

uma mídia que prega ideais de liberdade individual, mas convivia numa estrutura social 

escravocrata, submetida às leis dos coronéis e às determinações do imperador do Brasil.  

 

2.5.2 Liberdade e escravidão - uma dicotomia social 

 

A liberdade, preconizada pelo dono do jornal A Matutina Meiapontense era 

fundamentada nos princípios da Revolução Francesa e da democracia que ainda 

engatinhava rumo à construção em Goiás a partir do discurso6. Após a Independência, a 

narrativa “liberdade” impregnava um dos mais modernos princípios democráticos e que, 

de alguma maneira, tornou-se uma tendência para os “novos cidadãos” (LIMA, 1973, 

p.168). O discurso dos propagadores de ideologia n’A Matutina encobria certamente a 

concepção de Goiás que se identificava com uma elite dirigente latifundiária, proprietária 

de escravos e terras que ambicionava não só uma representação social, como também 

política. O redator padre Fleury chegou a ocupar cargos de grande representatividade em 

Goiás, sendo eleito vereador em Meia Ponte em 1831, nomeado secretário da Câmara 

Municipal em 1833 e tornou-se presidente da Província de 1837 a 1839 (equivalente ao 

cargo de governador de Estado). Toda a trajetória política do redator, vale acentuar, 

iniciou a partir de sua atuação no jornal.  

Há, sobretudo, uma dicotomia social, as ideias propostas pelo liberalismo 

moderado conviviam com a escravidão e a lavoura de subsistência, permitindo o 

prolongamento do sistema escravista até o final do século XIX.  

                                                           
6 [pesquisa da autora] Os prelos d’A Matutina na construção da democracia em Goiás, 2010.  
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Falar em cidadania naquela época era encurtar o discurso a uma minoria capaz 

de exercer os direitos plenos possíveis aquele momento. A cidadania era cravada em um 

terreno ainda claudicante, pouco firme, com direitos políticos limitados a uma minoria 

burguesa composta por homens brancos e letrados, mas aos moldes do século XIX, esse 

era o desenho do “ser cidadão” em todo o território nacional. Os direitos civis também 

eram ainda mais limitados, pois o país, apesar de Independente, era comandado por um 

rei absolutista; mulheres e escravos não eram cidadãos, mas propriedades dos senhores. 

Restringidos os direitos políticos e civis, o acesso à riqueza coletiva foi, portanto, 

inimaginável.  

Os jornais, apesar de reforçarem o discurso de um grupo, também possuíam um 

papel importante na construção da cidadania e, mesmo na maioria das vezes publicizando 

ideais conservadores, abriram espaço para outorgar voz aos subgrupos, mesmo que 

passivamente, integravam parte da esfera pública. Como denota do historiador Costa: 

 

Mas seria negligência afirmar que tais ideias ficavam apenas entre os 

elementos que compunham a elite social e que nunca chegaram às 

camadas mais inferiores da sociedade, as quais não dominavam a 

linguagem escrita (COSTA, 2012, p.28). 

 

 

Marialva Barbosa (2010) em sua pesquisa sobre história cultural da imprensa no 

Brasil, desenvolve uma análise das teias de comunicação propiciadas pelos periódicos 

impressos no século XIX. Para ela, não era o alto índice de analfabetismo que impedia de 

a informação impressa chegar aos não-letrados: “numa sociedade oralizada por 

excelência, as letras impressas sempre foram mais ouvidas do que lidas” (BARBOSA, 

2010, p. 21). No próprio jornal A Matutina é possível encontrar editoriais que retratam a 

prática das leituras em grupo, algumas pessoas liam a folha doze vezes num dia para 

atender às curiosidades dos que não podiam ler7. 

 

Essa forma de comunicação, predominante no Brasil oitocentista, que 

intercambiava reciprocamente fala e escrita facilitava que não letrados 

participassem de forma especial dos assuntos políticos e que as 

concepções sobre o Estado monárquico defendidas por determinados 

                                                           
7 A MATUTINA MEIAPONTENSE, 1 de junho de 1830, n. 27, p. 4.   
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grupos chegassem até camadas menos favorecidas, como os pobres, 

escravos e mestiços. Fosse através de leituras coletivas, de encontros 

secretos ou reunião públicas, as formas de comunicação e disseminação 

de ideias políticas da época tinham eficácia e limites, como as atuais, e 

se estendiam para camadas mais amplas da sociedade, angariando 

pessoas para defenderem concepções oriundas de grupos mais restritos 

ou abrindo perspectiva para elas manifestarem os seus anseios (COSTA, 

2010, p.28) 

 

De acordo com o pesquisador José Murilo de Carvalho (2007), a escravidão não 

constituía uma atmosfera favorável à formação da cidadania. Os escravos e demais 

minorias, como as mulheres e os isolados da burguesia não detinham direitos civis, 

especialmente os relacionados à integridade física. Como ter escravos era sinônimo de ter 

poder, o negro foi considerado ao longo do período da escravidão uma propriedade.  

Para Carvalho (2007, p.23), o fator que retardou a construção da cidadania no 

Brasil e, como reflexo, na Província de Goiás, foi o alto índice de analfabetos. “A 

ausência de uma população educada tem sido sempre um dos principais obstáculos à 

construção da cidadania civil e política”. Estima-se que em 1872 (primeiro dado da 

educação brasileira), apenas 16% da população era letrada, os outros 84% eram formados 

por indivíduos analfabetos.  

Com direitos básicos comprometidos, divididos entre uma parcela pequena da 

população, ser cidadão brasileiro na verdade era um direito de poucos, pode-se inferir que 

enquanto a liberdade e a igualdade de direitos não se consolidar a cidadania é apenas um 

discurso representado pela imaginação popular e rodeada de mitos e contradições 

reforçadas dia a dia pela mídia.  

 

2.6 A MATUTINA MEIAPONTENSE, O OBJETO EMPÍRICO 

 

A consolidação efetiva da Independência do Brasil, ocorrida em 1822, foi 

revelada pela abdicação do imperador D. Pedro I, em abril de 1831. Já nesse momento, 

em que o Brasil começara o período regencial, os jornais gozavam a segunda fase da 

imprensa na Europa, descrita por Habermas como estágio literário do jornalismo, quando 

a exposição de ideias era uma constante entre a sociedade, e uma certa liberdade de 

expressão poderia ser identificada nos periódicos europeus. E foi nessa fase do 
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jornalismo literário que Goiás viu surgir seu primeiro jornal, A Matutina Meiapontense, 

aos cinco de março de 1830, na região dos sertões.  

Oito anos após a formação de um Brasil independente, um intelectual e 

comerciante de Goiás, por ordem Comendador, Joaquim Alves de Oliveira, financiou a 

compra de um maquinário tipográfico com o predito objetivo de levar para Meia Ponte, 

arraial da Província de Goiás, o primeiro jornal. A Matutina, numa referência ao despertar 

da informação; Meiapontense, apontando seu local de origem, aos gentílicos do Arraial 

de Meia Ponte, atual cidade de Pirenópolis.  

O jornal fora instalado no berço cultural de Goiás, não no local em que o 

governador da província, Miguel Lino de Morais, objetivava - na Vila Boa de Goiás, 

então capital do estado, onde situava a sede administrativa do governo. O goiano, natural 

de Pilar de Goiás, Joaquim Alves de Oliveira, acreditava que Meia Ponte era merecedora 

de um informativo como A Matutina, já que os intelectuais letrados e burgueses 

concentravam-se naquele Arraial, bem como sua casa urbana e seu escritório estavam ali 

localizados.  

 

Talves pareça mais que audácia, o pertender eu offerecer aos meos 

Patricios Goyanos, hum Periodico, em hum Arrayal, se bem que o mais 

populoso da Província, falto todavia de comunicações, por estar situado 

fora da Estrada geral, longe de Goyas 26 legoas, para onde unicamente 

tem um Correio mensal; talves haja mesmo quem diga que a empresa he 

superior as minhas forças e que não calculei a tarefa que me impuz; eu 

concordo com todos e he mesmo porque reconheço a pobreza dos meos 

talentos, que nenhum outro nome me pareceo tão analogo a este 

Periódico como o de Matutina: cuja luz muito pouco clarêa, mas como 

não se lhe pode negar ser a precursôra do Dia (A MATUTINA 

MEIAPONTENSE, 5 de março de 1830, n.1, p.1).  

 

Com insistência do idealizador do jornal e graças ao seu poderio econômico, 

pois era o mais rico comerciante da Província, o presidente Miguel Lino de Morais 

solicitou, por ofício, ao imperador D. Pedro I, o maquinário tipográfico para Goiás. O 

imperador vetou a iniciativa estimulada pelo Comendador, julgando desnecessária uma 

tipografia na Província, tendo em vista a pouca expressão política e sutil participação 

econômica de Goiás no cenário nacional. Neste sentido, reforça-se a ideia de “atraso” nas 

províncias do interior do país. O veto provocou ainda mais o rico comerciante que 
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decidiu financiar o maquinário de uma fábrica inglesa e transportá-lo para o Arraial de 

Meia Ponte, mesmo sem o consentimento do imperador do Brasil (TELES, 1989). 

 

 

Figura 1 – Joaquim Alves de Oliveira, 

proprietário do jornal A Matutina Meiapontense 

 
Fonte: Site da Academia Pirenopolina de Letras / 

www.aplam.org.br  

 

 

O Comendador, apesar de ter sido considerado à época o maior escravocrata de 

Goiás, é considerado por muitos pesquisadores goianos como um homem “[...] merecedor 

da veneração do povo de nossa terra e é um dos que mais brilham na galeria dos homens 

célebres de Goyaz” (JAYME, 1943, p.31). Dono do Engenho de São Joaquim - atual 

recanto turístico de Pirenópolis, a Fazenda Babilônia - grande produtor de algodão e de 

cana-de-açúcar à época, Oliveira lançou-se na empreitada, objetivando, inicialmente, 

trazer um informativo à sociedade goiana oitocentista com o desígnio de garantir a 

“felicidade da Pátria na identificação de todos os Brasileiros com a Constituição, e o 

Imperador” (ASSIS, 2007, p.39). Em segundo plano, como característico dos grandes 

http://www.aplam.org.br/
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comerciantes desse recém-nascido Brasil, Joaquim Alves de Oliveira importou o 

maquinário com o intuito de organizar sua produção, através da impressão de documentos 

e notas fiscais.  

A sua representatividade em Goiás estava além do caráter econômico. Afora 

grande produtor de algodão e cana-de-açúcar, Oliveira foi Juiz de Paz8 de Meia Ponte e 

participou, efetivamente, das manifestações políticas, membro do grupo político “os 

moderados”, um dos três grandes partidos9 existentes no Brasil (radicais liberais ou 

exaltados, moderados e restauradores). O grupo dos moderados objetivava uma 

organização política independente de Portugal, mas sem desordem e anarquia, era contra 

qualquer tipo de radicalismo. Em abril de 1831, o grupo dos moderados teve uma grande 

ascensão política no Brasil devido à abdicação de D. Pedro I. Em Goiás não foi diferente, 

iniciando o Período Regencial no país, quando as províncias tiveram mais autonomia, o 

grupo dos moderados entrou no poder com a nomeação de José Rodrigues Jardim para 

governar Goiás. Ao mesmo tempo em que o Brasil renegara seu primeiro imperador, os 

grupos políticos em Goiás organizaram uma assembleia para a deposição do governador 

da província, Miguel Lino de Moraes, que também tinha consanguinidade portuguesa. 

Pregando uma das principais denominações do que era ser cidadão naquela 

época: “a liberdade”, Oliveira fez circular durante quatro anos as 526 edições d’A 

Matutina Meiapontense, confiando a redação e edição do jornal ao Pe. Luiz Gonzaga de 

Camargo Fleury, também goiano, natural de Meia Ponte que era conhecido em toda a 

província por se comportar como “apóstolo da liberdade” (TELES, 1989, p. 28), 

participando de passeatas cívicas em Pirenópolis, aclamando os ideais da Revolução 

Francesa e recorrente do discurso iluminista. Era um homem de confiança e mentor 

                                                           
8 “A escolha dos Juízes de Paz ocorria através de uma eleição, para um período de quatro anos. Os quatro 

cidadãos mais votados da localidade exerceriam aquele cargo, cada um durante um ano, e os outros três 

atuariam como suplentes. Os escrivães e os inspetores de quarteirão eram nomeados pelas Câmaras 

Municipais, mediante proposta dos Juízes de Paz” (NASCIMENTO apud ASSIS, 2007, p.90). 

9 No Brasil oitocentista independente de Portugal após a abdicação de D. Pedro I havia manifestações de 

três grandes grupos políticos, os exaltados, radicais liberais, que não queriam nenhuma organização política 

e, muito menos a volta do imperador D. Pedro I; os moderados, grupo de centro idealizador de organização 

política independente de Portugal regida por Constituição também independente e os restauradores, 

conservadores que queriam a volta de D. Pedro I para manter uma ordem local.  
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intelectual do Comendador, além de membro da junta de governo instalada em Vila Boa, 

em abril de 1822 (ASSIS, 2007, p.33).  

Depois de instalada a tipografia d’Oliveira, como mais era conhecida a gráfica 

do Comendador,  aos cinco de março de 1830 já começara a circular por toda a Província 

de Goiás, estendendo-se até o Arraial de Cuiabá (MT) e São João Del Rei (MG), as 

primeiras páginas d’A Matutina. A venda d’A Matutina não era avulsa. O Comendador 

organizava a distribuição por meio das assinaturas, que eram contratadas por trimestre e 

custavam 2.000 réis, o que seria equivalente hoje a um valor aproximado de R$ 1.281,00 

(trimestre) ou R$ 427,00 (por mês)10.  

 

O preço da assinatura não condizia com a realidade financeira da 

maioria da população de Goiás, até mesmo com a própria elite da 

Província. Prova disso está no fato de que quando o A Matutina passou 

a circular três vezes por semana, inicialmente as edições apareciam as 

terças e sextas, o valor da assinatura trimestral foi mantido em dois mil 

reis (COSTA, 2010, p.31). 
 

 

Dessa forma, cabe a esta pesquisa refletir sobre a formação de um o espaço 

público, onde se manifestava uma elite burguesa durante a circulação das páginas do 

primeiro impresso do Centro-Oeste brasileiro.  

O jornal A Matutina Meiapontense, durante seus quatro anos de circulação, 

passou por grandes transformações. Iniciou sua publicação bissemanal, às terças e sextas-

feiras. Após algumas edições, passou para trissemanal e, já em sua fase final, voltou a 

circular duas vezes na semana. Para facilitar a compreensão do que significou o periódico 

para a sociedade goiana do século XIX, numa divisão mormente metodológica, suas 526 

edições serão analisadas em três fases11 (CURADO, 2010). A primeira fase foi 

denominada de período de experimento, abrangendo da edição número 1 a 24. O 

                                                           
10 Conversão realizada a partir de pesquisa em “Moedas do Brasil”, lastreada no ouro e conversão da moeda 

atual. http://www.moedasdobrasil.com.br/moedas/reformas.asp  

11 Durante a análise do jornal A Matutina Meiapontense, ainda na graduação em 2010, quando investigado 

os editoriais de natureza política para conhecer o discurso sobre democracia, adotei uma divisão para a 

organização das edições em três diferentes fases e as denominei de  1ª fase: experimento; 2ª fase: auge e 3ª: 

declínio. Essa mesma divisão será utilizada nesta pesquisa para auxiliar o processo de compreensão 

cronológica do jornal. 

http://www.moedasdobrasil.com.br/moedas/reformas.asp
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Comendador e o redator padre Fleury testam o afloramento de suas ideologias nas 

páginas do jornal, com publicação dupla na semana.  

A segunda transição foi denominada de auge, já circulando às terças, quintas e 

sábados. Ela compreende um período maior, de 27 de maio de 1830, a partir da edição 

número 25, até 16 de maio de 1832, quando o número 333 já anunciava a volta da 

circulação d’A Matutina para duas vezes na semana, não mais às terças e sextas-feiras 

como na primeira fase, mas sim às quartas e sábados. Nesse retorno, a partir da edição 

333, nomeou-se de declínio, quando percebe-se um certo desestímulo do Comendador e 

do Padre Fleury na redação do jornal, tendo em vista a dificuldade de importação do 

papel, o envolvimento deles com a política e o consequente desinteresse aparente do 

público debatedor devido ao número reduzido de correspondências (COSTA, 2010, p.31).  

 

Quadro 1. Quantidade de correspondências do A Matutina Meiapontense publicados em cada ano de 

circulação 

Ano Edições  Quantidade de edições 

publicados por ano 

Número de correspondências 

1830  Nº 01 ao Nº 118  118  80 

1831  Nº 119 ao Nº 275  157  89 

1832  Nº 276 ao Nº 398  123  25 

1833  Nº 399 ao Nº 502  104  18 

1834  Nº 503 ao Nº 526  24  6 

Fonte: Costa, 2012 

 

A Matutina surge como o pioneiro jornal de todo o Centro-Oeste brasileiro. Era 

enviada para a província do Mato Grosso, até o surgimento do primeiro jornal em Cuiabá, 

em 1834, a Miscellania Cuyabanense, reimpresso também na tipografia d’Oliveira e 

encaminhado à província mato-grossense, nascendo com o mesmo formato e linha 

editorial d’A Matutina (JUCÁ, 2009, p. 10).  

As primeiras linhas d’A Matutina já pregavam a liberdade de imprensa, 

garantida na Constituição de 1824 e na primeira Lei de Imprensa, reformulada em 1830, 

quando a Assembleia Nacional aprovou um estatuto fundamentando na primeira 

Constituição. A Lei de Imprensa de 1830 dava guarda aos cristãos, especialmente os 

ligados ao cristianismo (catolicismo, essencialmente), religião oficial do Brasil na época, 

ademais, ela protegia uma elite comercial burguesa.  
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Ela [a Lei de Imprensa] tipificava os abusos contra a religião católica ou 

a moral cristã, de incitação à rebelião, de injúria aos poderes 

constituídos e aos cidadãos, de incentivo à desobediência civil etc. [...] 

Nela foram incluídos novos tipos de crime, com a finalidade de dar 

garantias aos agentes do poder público (NUNES, 2003, p.2). 

 

Comparando com o atraso da imprensa na principal colônia de Portugal, a 

implantação de um jornal em Goiás não demorou muito. Foram 308 anos para o Rio de 

Janeiro conhecer a primeira tipografia, Goiás esperou apenas 22, a partir do surgimento 

da imprensa no Rio de Janeiro. Neste sentido, Assis (2007) propõe que o jornal foi um 

projeto identitário conduzido pelas elites regionais. Ele sustenta a hipótese de que a 

região: 

 

Retomava a capacidade de ordenação de seu sentido histórico, 

emancipando-se da dependência simbólica que atrelava a região aos 

discursos e relatos de viajantes e administradores estrangeiros [...] A 

Matutina foi uma representação da identidade-modernidade dos goianos 

formulada pelos moderados (ASSIS, 2007, p.70).  

 

Assim, Assis (2007) propõe um conjunto de elementos que se encontram difusos 

nas matérias d’A Matutina e formavam a “identidade-modernidade” da sociedade goiana 

oitocentista: firme adesão à nova ordem social; identificação da sociedade com a 

Constituição, o Trono e a Igreja; resistência ao arbítrio de governos absolutistas; 

afirmação da liberdade de expressão; educação liberal dos povos e defesa de uma ordem 

social fundada na ideia de trabalho e poupança.  

Em razão da dificuldade com o transporte do papel vindo do Rio de Janeiro, da 

ausência do padre Fleury na redação d’A Matutina, em virtude de sua ocupação em 

cargos públicos, a criação de uma Sociedade Defensora da Liberdade que atarefou tanto o 

Comendador quanto o padre Fleury com constantes reuniões, e, por fim, a morte da 

esposa do Comendador assassinada por um de seus capatazes12, a publicação d’A 

Matutina Meiapontense encerrou em 26 de maio de 1834.   

                                                           
12 Anna Roza Moreira encontrou sua filha, casada, deitada com um funcionário do engenho. O capataz, 

assustado, disparou um tiro em direção a mulher do Comendador.  
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Figura 2 - Padre Luiz Gonzaga de Camargo 

Fleury, redator d’A Matutina 

 
Fonte: A Imprensa Matutina, TELES, 1989, 

p.155 

 

O pesquisador da história e genealogia goiana, Jarbas Jayme (1943) levanta uma 

suspeita quanto ao fim do jornal. Ele ressalta que A Matutina poderia ter sido veiculada 

depois desta “última” edição encontrada, a 526. Segundo ele, baseando na resolução nº 

02, de 16 junho de 1835, do presidente da província José Rodrigues Jardim, 

determinando que os atos administrativos do governo fossem levados a Meia Ponte 

quatro vezes ao mês, onde seriam publicados “na tipografia que de tais serviços 

encarregava” (JAYME apud TELES, 1989, p.31). A suspeita do pesquisador a partir da 

resolução encontrada, não comprova que o jornal prosseguiu, mas pode atestar a 

continuidade do uso do maquinário  nas impressões de ofícios do governo, considerando 

que era o único existente em toda a província.  

 

2.6.2 A abdicação de D. Pedro I 

 

D. Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil, governando de 1822 (ano em que 

o Brasil se tornou independente de Portugal) até sua abdicação, em abril 1831. Conhecido 
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como o Rei Libertador por ter participado do processo de independência da colônia, 

D.Pedro I, era filho de D. João VI, rei de Portugal, que, fugindo das tropas napoleônicas, 

se instalou no Brasil em 1808. Em 1822 D. João VI volta para Portugal e seu filho, D. 

Pedro I, assume o trono. Mas os movimentos que culminaram a Independência do Brasil 

fizeram nascer grupos políticos nacionalistas e, pouco tempo mais tarde, o primeiro 

imperador do Brasil ganha a rejeição do povo por ainda atender aos interesses da coroa 

portuguesa, mas sobretudo por ser português nato.  

 

Formou-se, então, nesses anos de 1821 e 1822, com elementos visíveis 

e ativos, nas principais cidades brasileiras, uma esfera pública liberal de 

feição essencialmente política, que tinha na imprensa sua principal 

instituição (RIBEIRO, 2004, p.65).  

 

 

O Brasil estava independente economicamente de Portugal, a política e o povo 

não. A liberdade apregoada durante os movimentos da independência era algo ilusório e 

alguns jornais ainda tinham que sobreviver sob a clandestinidade. Segundo o pesquisador 

Roberto Seabra em seu artigo “Jornalismo Político no Brasil Colônia e Império” (2006), a 

liberdade de imprensa só se efetivou com a abdicação de D. Pedro I, em abril de 1831 e, a 

partir desse período, o jornalismo pôde erguer sua bandeira democrática e garantir 

liberdade no espaço público literário. “Era a imprensa firmando-se como porta-voz da 

opinião pública da época” (SEABRA, 2006, p.117). A imprensa, a liberdade de expressão 

e a independência política apenas foram conquistadas após 1831 e, é nesse período, que o 

Brasil conheceu um jornalismo literário no período oitocentista, coincidindo o período 

com a segunda fase da imprensa estudada por Habermas na Europa. A imprensa começara 

a ouvir os anseios de um povo que gozava da plena “lua de mel com a liberdade” 

(TELES, 1989, p. 29) e com desejo de combater abertamente o poder absolutista, porém, 

com vistas de eleger, ainda assim, um monarca, pois os moderados aclamaram a 

maioridade de D. Pedro  II.  

Sem dúvida, apesar do processo de independência ter sido firmado em 1822, a 

consolidação efetiva da liberdade da colônia de Portugal começou a se consolidar apenas 

com a abdicação do imperador D. Pedro I. A partir de 1831, o Brasil começara o período 

regencial (1831 a 1840), governado por vários regentes, os jornais estavam na segunda 
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fase da imprensa, descrita por Habermas como estágio literário do jornalismo - quando a 

exposição de ideias exalava-se entre a sociedade e um princípio de uma liberdade de 

expressão poderia ser identificada nos periódicos. E foi nessa fase do jornalismo literário 

que Goiás viu surgir seu primeiro jornal, A Matutina Meiapontense.  

Os movimentos da abdicação de D.Pedro I refletiram também em Goiás e 

provocaram o debate entre o público leitor d’A Matutina e os atores o meio político. O 

recorte deste trabalho passa por esse período histórico de intenso discurso ideológico no 

que diz respeito, especialmente, à política no Brasil e, concomitante em Goiás, podendo 

ser analisado por meio da coleta dos impressos do jornal A Matutina Meiapontense 

durante o ano de 1831. 

Os representantes da sociedade goiana no poder, ou seja, os governantes, a partir 

do surgimento do jornal, contaram com uma ferramenta importante para exporem seus 

discursos e concepções, expandindo o fluxo de informações daquela sociedade e 

perpetuando uma oração de ordem e progresso de uma sociedade que sofria a sua 

primeira crise política. A exposição das ideologias estava em pleno vapor no Brasil 

Central. O país experimentava, pela primeira vez, em mais de 300 anos de história, certa 

liberdade política, nos primeiros anos pós-independência de Portugal – proclamado em 

sete de setembro de 1822. O sentimento nacional e a desopressão de uma sociedade que 

vivia nos sertões, à margem do Império, poder-se-iam ser veiculados no jornal, A 

Matutina Meiapontense, que, através de suas correspondências, divulgou os pensamentos 

dos centroestinos, assim como proporcionou uma liberdade simbólica e um certo 

esclarecimento social (ASSIS, 2007). 

Introduzindo que a liberdade de imprensa é considerada o “sustentáculo dos 

governos bem constituídos”, o Comendador Oliveira acreditava que a “instrução seria a 

melhor e a maior garantia dos governos constitucionais” (A MATUTINA 

MEIAPONTENSE, 5 de março de 1830, n. 1, p.1) conforme pode-se notar durante a 

primeira edição publicada do jornal. Na certeza que os periódicos vinham a espalhar as 

“luzes entre o povo e dissipar as trevas” (idem, 5 de março de 1830, n. 1, p.1), menção 

que transparece a influência do Iluminismo, derrubando os conceitos da Idade Média, o 

redator Camargo Fleury atacou o absolutismo dominante e defendeu ideias relacionadas 

ao progresso, à modernidade e à manutenção de uma ordem social moldada pela 
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Constituição e a obediência das leis. Essa era a principal ideologia espalhada pelo grupo 

pertencente ao poder moderador.  

Apesar de o Comendador propor os discursos iluministas e reforçar os ideais de 

liberdade da Revolução Francesa, a partir do que pode ser aclarado em sua primeira 

edição, encobria certamente a concepção de Goiás que se identificava com uma elite 

dirigente latifundiária, proprietária de escravos e terras que ambicionava uma 

representação política. O próprio Comendador, por exemplo, fora o maior traficante de 

escravos de toda a história de Goiás. 

Segundo Assis (2007), a elite burguesa e letrada ampliou seus discursos pelas 

páginas d’A Matutina, reforçando seus valores e formulando uma identidade regional. O 

redator padre Fleury chegou a ocupar cargos de grande representatividade em Goiás.  

Pode-se notar que antes d’A Matutina, a participação do espaço público era 

limitada, pois os meios de comunicação estavam a muitas léguas de distância. A 

sociedade da época ainda era dependente das informações dos periódicos do Rio de 

Janeiro e, como era de se esperar, nesses veículos, não havia possibilidade de 

manifestação dos moradores da região do Centro-Oeste brasileiro.  

O que o Comendador e o padre Fleury objetivavam, como duas grandes 

lideranças na Meia Ponte oitocentista, talvez fosse espalhar a ideologia burguesa, 

buscando um retorno ou uma visibilidade política, considerando que a história nos mostra 

que o Padre, após deixar a redação do jornal, exerceu cargos políticos na província. 

Certamente, como aponta a história, o interesse comercial em obter regresso lucrativo era 

secundário. Para Habermas (1984), a característica que identifica o jornal no segundo 

período da imprensa como produção é um “jornalismo ideológico e literário”, secundado 

de interesses pessoais e políticos e, por fim, financeiros. E se pensar no número mínimo 

de leitores, considerando que a maioria da população era iletrada, qual o objetivo de um 

jornal naquele contexto? 

A Matutina delineou um espaço opinativo, definido pelo discurso do editor e do 

Comendador como representantes de uma classe burguesa letrada, capazes de dar suporte 

para a formação de uma esfera pública, investigação que norteia essa pesquisa. Em 

essência, imperava no país uma complexa sociedade em formação ordenada por líderes 

políticos autoritários, burgueses e concentradores de poder.  
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CAPÍTULO III - METODOLOGIA  

 

Partindo para as ferramentas de viabilização da pesquisa - uma vez definido o 

objeto, o jornal A Matutina Meiapontense, e sua análise, formatos e circulação, dando-lhe 

uma dimensão comunicacional (ao analisar o conteúdo e o discurso do jornal enquanto 

um formador da opinião pública) em vez de histórica de abordagem - a pesquisa 

dissertativa norteou-se para uma leitura atenta e detalhada do periódico. Quanto aos 

procedimentos metodológicos, a finalidade foi localizar os elementos possíveis que 

pudessem demonstrar ou não o funcionamento de uma esfera pública bem como suas 

problemáticas comunicacionais.  

 

3.1 TIPOS DE PESQUISA 

 

Quanto à abordagem, por se tratar de uma análise de um documento histórico, 

utilizou-se o caráter qualitativo que presume-se como um caminho de investigação 

científica focado na natureza subjetiva (o discurso do jornal e suas intenções) do objeto 

analisado (o jornal), estudando as suas particularidades, por exemplo, referentes à questão 

problema. No que se refere ao anglo de abordagem do objeto, empregou-se a linha sócio 

histórica, cujo objetivo foi compreender a história do jornalismo em Goiás a partir de um 

contexto estrutural e social em que se inseria. 

Como instrumento de coleta de dados utilizou-se da análise documental, pois o 

jornal é um documento escrito o que faz dele uma fonte primária de pesquisa que carece 

de uma compreensão do seu conteúdo. Segundo o pesquisador André Cellard (2012), 

durante o método de coleta de análise documental é possível realizar reconstruções do 

passado como um testemunho vivo de atividades particulares ocorridas em um 

determinado momento histórico (CELLARD, 2012). 

A seguir, trataremos detalhadamente sobre os caminhos que esta pesquisa 

percorreu para adentrar ao capítulo de análise, construído a partir da leitura das edições 

selecionadas, definidas metodologicamente no tópico de recorte deste trabalho. A partir 

da análise documental de natureza qualitativa, empregou-se o conjunto de técnicas de 

análise de conteúdo a fim e categorizar os conceitos-chaves de esfera pública e identificá-
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los no jornal. Ademais, apoiou-se nas técnicas de análise de discurso, cujo elemento 

principal foi tentar explicitar, por meio dos principais dispositivos analíticos: 

interdiscurso, polifonia e posição-sujeito. 

 

3.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Apesar de a análise documental ser um importante aparato dentro de uma 

pesquisa histórica, é um instrumento de coleta e, como tal, não-suficiente para responder 

à questão central desta pesquisa, realizaremos a análise de conteúdo, cuja função é, 

principalmente, desvendar o crítico, ou seja, compreender previamente o contexto sócio 

histórico, desvelar, a partir do método, o que está além do documento, extraindo os 

sentidos da mensagem e do seu conteúdo.  

Segundo Bardin (2011), a análise do conteúdo é um conjunto de instrumentos de 

cunho metodológico que está em constante transformação, por esta razão, será possível 

criar categorias de análise específicas do objeto estudado. A análise a partir dessa 

metodologia, será fundamental para que a pesquisa avance para além das significações da 

percepção espontânea da mensagem, do discurso. Os estudos sobre análise do conteúdo 

visam incidir em diferentes fontes de dados: material jornalístico, discursos políticos, 

cartas, publicidades, romances e relatórios oficiais e preocupa-se, principalmente, com a 

objetividade nas análises, superando-se as incertezas e o enriquecimento das leituras.  

Como se trata do jornal A Matutina Meiapontense, um documento histórico e 

narrativo, a análise de conteúdo possibilitou a interpretação da vida social à época, mas, 

principalmente, para identificar as características da produção daqueles 

indivíduos/grupos. Para Benetti e Lago (2007), a análise de conteúdo de uma mídia 

jornalística “nos ajuda a entender um pouco mais sobre quem produz e quem recebe a 

notícia e também a estabelecer alguns parâmetros culturais implícitos e a lógica 

organizacional por trás das mensagens” (p.124). Isso foi possibilitado a partir do recorte 

que fez-se do jornal. 

Neste caso específico, cuja proposta é compreender se A Matutina Meiapontense 

funcionou ou não como a primeira esfera pública, esse método de pesquisa conduziu em 

busca de pistas para desvendar os significados aparentes ou implícitos das narrativas 
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jornalísticas do material coletado para a observação. Nesse sentindo, foi possível 

entender os conflitos, os discursos e suas contradições, além das ideologias presentes no 

jornal. 

O material coletado13 - que pertence à segunda fase do jornal A Matutina 

Meiapontense, quando ocorrera no Brasil o momento de Abdicação de D. Pedro I – foi 

identificado na pesquisa como a unidade de amostragem, que, no recorte, a técnica de 

amostragem é não-aleatória, ou seja, trabalharemos com as edições do ano de 1831 por se 

tratar de uma unidade de registro temática. A justificativa do recorte escolhido encontra-

se no último tópico desse capítulo.  

Durante o  processo de codificação dos textos coletados, a unidade de registro 

trabalhada foi essencialmente temática nos gêneros editoriais, notícias, artigos e cartas 

que tratam  do tema político do Brasil e seus reflexos e agendamento em Goiás, 

sobretudo no que se refere à abdicação do imperador. A metodologia de análise de 

conteúdo, por fim, ofereceu uma visão pormenorizada do jornal sem que houvesse uma 

interferência direta da pesquisadora, uma vez que se trata de um documento histórico. “O 

analista de conteúdo não tem nenhum efeito sobre o objeto de estudo no sentido de que 

não pode modificá-lo. Pois, os textos  já foram escritos” (BENETTI e LAGO, 2007, 

p.138).  

Durante o processo de investigação, viu-se necessário prosseguir com outra 

metodologia de pesquisa, a Análise de Discurso (AD), para que a questão problema fosse 

abarcada em profundidade. Apenas a análise de conteúdo isolada não possibilitou uma 

interpretação dos fatos, considerando que “limita-se às informações previamente 

registradas pelos meios de comunicação e, portanto, não pode analisar o que está ausente. 

Está sujeita a produzir interpretações errôneas e simplistas” (idem, p.139).  

 

3.3 ANÁLISE DE DISCURSO 

 

Do ponto de vista metodológico empregou-se, portanto, como recurso de 

algumas categorias de Análise de Discurso (AD), procurando investigar a natureza do 

                                                           
13 O recorte está justificado no último tópico deste trabalho, no item 2.2.  
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debate público e seus reflexos na formação de uma espécie de esfera pública local. 

Durante a investigação, a proposta foi realizar uma reflexão sobre como esses 

dispositivos de AD se aplicam aos recortes do objeto de estudo, apresentando os 

conceitos presentes a partir do aporte teórico e o que move os discursos dos sujeitos 

envolvidos na produção de conteúdo para o jornal A Matutina Meiapontense, no corpus 

temático a ser analisado.  

Há, porém, muitas correntes e diferentes abordagens de discurso que são 

fracionadas em duas principais perspectivas: a americana e a europeia. A americana 

trabalha com os estudos de conversação como a extensão da linguística, caminhando para 

uma leitura do texto “de uma forma redutora, não se preocupando com as formas de 

instituição do sentido, mas com as formas de organização dos elementos que o 

constituem” (BRANDÃO apud PINHEIRO, 2015, p.115). Nesta pesquisa optou-se pela 

linha francesa dentro da perspectiva europeia porque “procura apreender como se 

inscrevem as condições socio-históricas de produção no enunciado, geralmente associada 

a conceitos interdisciplinares” (PINHEIRO, 2015, p.115), como é o caso da natureza 

específica aplicada nesse trabalho de pesquisa com caráter multidisciplinar: comunicação 

e história.  

 

Saber como os discursos funcionam é colocar-se na encruzilhada de um 

duplo jogo da memória: o da memória institucional que estabiliza, 

cristaliza, e, ao mesmo tempo, o da memória constituída pelo 

esquecimento, que é o que torna possível o diferente, a ruptura, o outro” 

(ORLANDI, 2007, p.10). 
 

 

Segundo a pesquisadora do método Orlandi, a análise de discurso é, muitas 

vezes, confundida com a análise de conteúdo, principalmente por serem duas abordagens 

muito trabalhadas pra a compreensão da subjetividade. Ela explica que enquanto a análise 

de conteúdo trabalha com o objetivo de extrair o sentido texto tentando responder “o que 

este texto quer dizer”, a análise de discurso considera a linguagem além da compreensão 

superficial dos significados. “Desse modo ela não procura atravessar o texto para 

encontrar um sentido do outro lado. A questão que ela coloca é: como este texto 

significa?” (ORLANDI, 2007, p.17). Para ela o discurso é feito de sentidos e das relações 
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dos sujeitos com sua ideologia, seja ela consciente ou inconsciente, o discurso não é 

apenas uma linguagem dotada de significados sistematizados.  

 

A Análise de Discurso (AD) integra esses estudos que visam entender, 

por meio de textos e imagens materializados, as identidades, as 

representações, os conflitos e as ideologias que permeiam a vida social. 

Contudo, mais do que um simples método de investigação qualitativa, a 

AD oferece uma ampla discussão teórica sobre a natureza da linguagem 

e de como ela se relaciona com as coisas (MORAES, 2013, p.23) 

 

Nesta pesquisa, utilizar o método de investigação da Análise de Discurso foi 

uma opção epistemológica da autora para que seja compreendida, e melhor interpretada, a 

construção do “real” e como ele é estruturado dentro das páginas do jornal pelos sujeitos 

produtores e leitores do conteúdo.  

3.3.2 Dispositivos analíticos 

Dentro da AD na abordagem francesa, acessou-se alguns dispositivos de 

interpretação e de análise para melhor compreender a formação e uma possível esfera 

pública naquele contexto histórico e social de Goiás. Nesta linha, a pesquisa utilizou o 

dispositivo do interdiscurso para compreender quais os pensamentos e ideologia do jornal 

e dos seus sujeitos na narrativa de suas contradições, considerando previamente que a 

memória faz parte da produção do discurso (ORLANDI, 2007).  “O interdiscurso é uma 

articulação contraditória de formações discursivas que se referem a formações 

ideológicas antagônicas” (CHARAUDEAU; MAINHUENEAU, 2004, p.286). 

A observação do dispositivo do interdiscurso, permite a esta pesquisa 

compreender o dizer e uma filiação de dizeres “a uma memória, e a identificá-lo em sua 

historicidade, em sua significância, mostrando seus compromissos políticos e 

ideológicos” (ORLANDI, 2007, p.32). Segundo Orlandi, o dispositivo torna-se essencial 

para se entender a relação entre o que foi dito e o que está dizendo, para a construção do 

sentido durante a formulação da mensagem.  

Ainda dentro dos dispositivos, fez-se necessário adotar também a polifonia para 

revelar se havia no jornal um debate plural, ou seja, após a identificação ideológica e de 

posição do grupo a frente d’A Matutina, é possível perceber pontos de vista diferentes 
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daquele constatado no discurso? Essa constatação é executável a partir da análise das 

vozes do jornal, já que o discurso jornalístico é “ideologicamente polifônico – por ele 

circulam diversas vozes” (BENETTI, 2007, p.116), o que reforça mais ainda a utilidade 

desse dispositivo. No caso específico de análise d’A Matutina, pode-se elucubrar como 

vozes: as fontes, o redator, o comendador Oliveira e o leitor durante sua contribuição 

quando correspondia com o jornal. “É preciso mapear as vozes que o conformam e, nesse 

movimento, refletir sobre as posições de sujeito ocupadas por indivíduos distintos” 

(BENETTI, 2007, p.116). 

Neste sentido, analisa-se a posição-sujeito (posicionamento) dos autores que 

participavam da construção da mensagem propagada pelo jornal. A posição-sujeito 

acarreta a descrição de quem são os enunciadores responsáveis pela transmissão do 

conteúdo a ser analisado. 

Segundo os pesquisadores Charaudeau e Mainhueneau (2004, p.393), esse 

dispositivo corresponde à “posição que um locutor ocupa em um campo de discussão, aos 

valores que ele defende (consciente ou inconscientemente) e que caracterizam 

reciprocamente sua identidade social e ideológica”. Com essa compreensão, será possível 

refletir sobre a identidade do jornal e sua raiz ideológica na difusão do discurso.  

Na análise proposta por esta pesquisa será verificado sobretudo como os 

dispositivos de enunciação são ativados no discurso jornalístico, estruturando espessura 

temporal do acontecimento, mobilizando saberes e projetando as expectativas do leitor. A 

noção de temporalidade serve para indicar como é construído o regime temporal na 

enunciação.  

 

2.4 O RECORTE – CORPUS DE ANÁLISE 

 

Em uma leitura flutuante para a realização deste trabalho, já foi possível notar 

nas edições, algumas citações que presume-se o conceito de esfera pública dado por 

Habermas ao analisar os jornais europeus. Conceitos como: liberdade de expressão e 

opinião, além de espaços públicos, em editoriais e cartas dos leitores, críticas à 

escravidão - contradições de um discurso midiático considerando que o dono do veículo 

era o maior escravocrata à época - etc. A escravidão era um tema para um debate público? 
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Uma possível configuração de reforma social estaria surgindo ali? Ademais, encontramos 

ainda carta de uma leitora a princípio feminista que refutava o papel da mulher naquela 

sociedade, argumentando ser uma mulher que não iria se casar por não se “sujeitar a 

praticar os mais humilhantes e abjetos serviços que exigem os maridos de suas mulheres” 

(A MATUTINA MEIAPONTENSE, 23 de dezembro de 1830, nº 115, p.2). Há, portanto, a 

participação de sujeitos que à época não gozavam de uma cidadania plena 

contextualmente para o período. Uma mulher letrada que participou do debate instaurado, 

mas que estava fora, aos moldes de Habermas, da esfera pública de discussões e, por 

consequência, da cidadania apregoada à sociedade daquele período.  

Em vista disso, o conceito teórico de esfera pública, arquitetado por Habermas, 

vai instrumentalizar a pesquisa, funcionando como “um óculos” metodológico 

comparativo para os estudos locais. Enquanto Habermas analisou as fases da imprensa na 

Europa e conceituou esfera pública a partir desta observação, esta pesquisa visa 

compreender como se deu o processo de formação desta esfera em Goiás no século XIX, 

a partir da análise do jornal A Matutina Meiapontese. Já pode ser notado que, pelo menos 

o período que corresponde à segunda fase da imprensa descrita por Habermas como 

“jornalismo literário” ou imprensa de opinião, coincidiu com a imprensa brasileira, que se 

aproxima com o debate do primeiro jornal goiano, que pregava, sobretudo, ideais liberais 

e iluministas ao mesmo tempo em que convivia com a escravidão e governado por um rei 

português absolutista, D. Pedro I. 

Durante a análise detalhada dos impressos, a pesquisa realiza um cotejamento 

com outros estudos próximos que relacionam a comunicação no processo de interação e 

sua analogia com a movimentação desta cidadania que, provavelmente, participava, ativa 

ou passivamente, desta possível esfera pública nascente. O recorte para este trabalho 

concentra-se pela análise dos editoriais, cartas, notícias e notas publicados nas edições  

d’A Matutina em um determinado período de grande fluxo do jornal que marcou um 

acontecimento histórico nacional e com fortes reflexos em Goiás.  

A pesquisa optou-se por trabalhar com a segunda fase d’A Matutina, ano de 

1831, em que há um intenso movimento libertário no Brasil e em Goiás durante o 

processo de abdicação do imperador D. Pedro I. Todo o ano de 1831 totalizou em 

números 156 edições. Neste sentindo, foi permitido compreender o discurso propagado 
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pelo redator, a linha ideológica do jornal na exposição de ideias e sua influência na 

formação de uma provável esfera pública, pertencente aos “cidadãos” minoritários 

daquela Província.  

Por esse primeiro recorte metodológico, iniciou-se uma pré-análise do material e 

uma filtragem de conteúdo a partir da temática que envolvia a abdicação de D. Pedro I. 

Foram analisadas em uma leitura flutuante todas as 156 edições. Nesse crivo, coletou-se 

um total de 99 matérias publicadas em 77 diferentes edições que envolviam o contexto do 

acontecimento histórico por ora investigado. O grande volume de material - de 156 

edições totalizantes, 77 delas tratam sobre os movimentos de abdicação de D. Pedro I e 

suas consequências – denota, sem sombra de dúvidas, a importância do acontecimento 

histórico para a realidade regional. Na pesquisa histórica, ao tomar-se um acontecimento 

histórico, como é o caso da abdicação aqui analisada, é preciso abarcar um período 

anterior ao fato, durante o fato e posterior ao fato para compreender as movimentações 

que desencadearam o acontecimento histórico e suas consequências. Por esta razão, 

optamos em realizar essa pré-analise das edições do ano de 1831, de 1 de janeiro a 31 de 

dezembro do corrente. 

Considerando, portanto, uma farta quantidade de dados para análise em uma 

pesquisa de mestrado, definiu-se um segundo recorte, ainda mais específico e possível de 

ser realizado em uma análise qualitativa. Por se tratar de uma investigação científica com 

um aporte teórico definido, a partir do conceito de esfera pública de Habermas - um 

espaço de debates formado por atores do meio político, social (opinião pública) e 

instituições mediadoras, neste caso o jornal A Matutina Meiapontense – delimitou-se o 

material coletado durante a pré-análise, ou pré-coleta. 

Como vozes do meio político, ou esfera política, esta pesquisa identificou o 

Estado, representantes do governo da Província de Goiás e do Império, que 

correspondiam com o jornal através do envio de ofícios reais, o que totalizou dez 

recortes. Como vozes representantes da sociedade, definiu-se nesta pesquisa como os 

leitores e assinantes que correspondiam com o jornal por meio do envio de cartas. Com a 

temática investigada foi possível identificar sete correspondências, sendo duas delas, 

assinadas por governantes de Goiás que conversam com o jornal enquanto público leitor. 

Por último, para completar a estrutura da esfera pública originalmente habermasiana, 



65 
 

tem-se a instituição, que aqui inserimos o discurso do próprio jornal A Matutina 

Meiapontese. A partir da pré-análise coletou-se nove matérias escritas pelo redator do 

jornal a respeito da Abdicação de D. Pedro I e suas implicações para Goiás.  

Após todo o recorte delimitado, a pesquisa identificou 26 matérias dentre as 77 

edições que continham abordagens sobre a abdicação de D.Pedro I e suas consequências 

para a realidade regional. As 26 matérias analisadas representam 26,2% de amostragem 

do primeiro recorte, que somou 99 textos, como supracitado. Vale destacar que a 

amostragem representa a estrutura da esfera pública descrita por Habermas e definida a 

partir de um segundo recorte que descartou todo o material fora do contexto de análise 

junto ao aporte teórico. Dentre o material excluso da pesquisa, estão: textos com 

conteúdo repetitivo de leitores, recortes de jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo e 

ofícios de governo da Província de Goiás sobre os trâmites locais após a abdicação e 

notícias do Rio de Janeiro e novos códigos de posturas adotados após a mudança de 

governo. O material será privilegiado em algumas citações para fins de contextualização 

no desenvolvimento do acontecimento histórico.  

Por fim, analisar um objeto midiático e histórico, com o intento de compreender o 

processo de interação comunicacional entre o Estado (representado em Goiás pelos atores 

do meio político), o mediador (o jornal A Matutina Meiapontense) e seu público leitor 

(assinantes e demais leitores diretos e indiretos), pode ser um caminho para compreender 

a formação de uma esfera pública a partir do acesso ao meio comunicacional, cabendo 

refletir sobre quais as competências, posições e problemas daquela “cidadania” enquanto 

leitora, mas ao mesmo tempo sujeito, do primeiro jornal do Centro-Oeste brasileiro.  
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CAPÍTULO IV - UMA PROVÁVEL ESFERA PÚBLICA EM CURSO 

 

Para entender como se formara o discurso de um jornal sobre determinado 

acontecimento em um tempo histórico, torna-se necessário investigar a cobertura 

realizada por ele sobre o fato em questão. Em razão disso, neste capítulo, a discussão se 

estende a partir da análise do material coletado e sobre as entrelinhas do discurso do A 

Matutina Meiapontense acerca da Abdicação de D. Pedro I e suas consequências no 

contexto regional. O objetivo da investigação se norteia em buscar um quociente à 

questão problema desta pesquisa – se o primeiro jornal de Goiás funcionou ou não como 

uma esfera pública de discussão e debates ao modelo da esfera pública habermasiana em 

sua segunda fase na Europa do século XIX.  

A análise tomará por base a reflexão teórica sobre o acontecimento que marcou 

o percurso da história do Brasil – a abdicação de D. Pedro I -   e será realizada a partir 

dos dispositivos metodológicos e seus operadores apresentados no capítulo anterior. Faz-

se, portanto, emergente que entendamos como fora apresentado o jornal A Matutina aos 

seus leitores, o seu formato e suas principais temáticas de abordagem. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DO JORNAL E SUAS TRANSFORMAÇÕES DIANTE 

DO ACONTECIMENTO 

 

Neste item, serão apresentados os aspectos estruturais d’A Matutina 

Meiapontense, como a periodicidade do jornal, o preço da assinatura e os elementos que 

compuseram o seu formato ao longo da circulação para intentar traçar suas razões, sejam 

elas objetivas ou subjetivas, realizando uma análise acerca do objeto analisado. O jornal 

fora apresentado ao público goiano e aos demais leitores em um formato simples, com 

duas folhas e quatro páginas de conteúdo frente e verso divididos em duas colunas e 

permaneceu com essa paginação até a última edição, excetuando em alguns períodos 

específicos e anexos impostos ao jornal como ofícios de governo e cópias de outros 

jornais.  

Uma das exceções coincide com uma das edições analisadas por esta pesquisa, a 

edição número 179, de 21 de maio de 1831, cuja impressão aparece em três folhas e seis 



67 
 

páginas entre: pronunciamentos oficiais, notícias e reflexões acerca do momento 

marcante para a história do Brasil. Trata-se da primeira notícia aos goianos sobre a 

abdicação de D. Pedro I - 42 dias depois do acontecimento ter sido conhecido no Rio de 

Janeiro – 7 de abril de 1831. O acontecimento, que parecia distante da bucólica rotina dos 

goianos, trouxera consequências também para Goiás, uma província longe do eixo central 

do poder político do país, mas, como veremos adiante, expectadora ativa de suas 

movimentações. 

 

Figura 3 – Primeira edição do jornal A Matutina Meiapontense 

 
Fonte: A Matutina Meiapontense, 05/03/1830, p.1/CAPA. 
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Além de ser apresentado em quatro páginas de texto corrido puro, sem 

ilustrações e fotografias - que só foram inseridas e adotadas como integrantes da 

diagramação nos jornais brasileiros14 em meados do século XIX e início do século XX, 

respectivamente – A Matutina possuía algumas características visuais que pouco 

mudaram durante os anos de circulação, de 1830 a 1834, considerado um tempo histórico 

muito curto para que necessitasse de uma formatação. Além do mais, o jornal criou 

naquela sociedade uma identidade moderna - já que certamente para os goianos possuir 

um jornal próprio já denotava um status de modernidade15 e uma mudança no formato até 

poderia causar-lhes certa estranheza.  

Para elucubrar a compreensão do que significou o periódico para a sociedade 

goiana oitocentista, dividiu-se as 526 edições em três fases: 1ª período de experimento (1 

a 24); 2ª auge (25 a 332) e 3ª declínio (333 a 526) - como já relatamos aqui no segundo 

capítulo, a divisão fora feita única e exclusivamente para demarcarmos 

metodologicamente uma cronologia dentro do próprio periódico. As principais mudanças 

visuais no jornal aconteceram  nas duas primeiras fases. A primeira edição do A Matutina 

até o número 66 traz no cabeçalho à esquerda o número da edição e o dia da semana e, à 

direita, o dia, mês e ano. Logo abaixo ao  cabeçalho em fonte maior, o nome da província 

(Província de Goyaz) e do jornal “A Matutina Meyapontense”, grafado inicialmente com 

“Y”. Após a identificação do cabeçalho do jornal, até a edição 66 é inserido um aviso 

sobre o preço da assinatura (dois mil réis por trimestre) e os locais onde a folha era 

comercializada. Em todas as edições, da primeira até a 526, é impressa como forma de 

identificação ora no rodapé ora no cabeçalho da página o nome do Arraial (Meyaponte) e 

a marca da gráfica onde se imprimia a folha e o ano (Typografia de Oliveira 1830). 

Até a edição 66 a única mudança que ocorrera n’A Matutina foi quanto à 

circulação. Até a edição 24, o jornal era veiculado às terças e sextas-feiras e, a partir do 

número seguinte, aumenta sua periodicidade para às terças, quintas e sábados, mas é 

importante ressalvar que o Comendador Joaquim Alves de Oliveira manteve o preço da 

                                                           
14 Azevedo, Dúnya. A evolução técnica e as transformações gráficas nos jornais brasileiros. Revista 

Mediação, V. 9, N.9. Belo Horizonte, 2009. 

15 Segundo o Assis (2007), o jornal A Matutina Meiapontense simbolizou para os goianos como um 

instrumento de identidade e modernidade. “Em termos teórico-filosóficos, a principal referência dos 

homens que pregaram essa modernidade em Goiás foi o Iluminismo do século XVIII” (ASSIS, 2007, p.55). 
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sua assinatura mesmo com o aumento da frequência. O preço da assinatura era 

considerado alto à época e, certamente, não correspondia com a realidade econômica da 

maioria dos goianos, talvez por essa razão a folha manteve sua trimestralidade mesmo 

com o aumento na frequência de impressões, mas, para Costa (2013, p.31): 

 

A manutenção do preço da assinatura, mesmo com o aumento da 

circulação semanal, reforça o argumento sobre o caráter pouco 

comercial do empreendimento, pois, certamente, se o preço subisse o 

número de assinaturas cairiam e aumentaria as dificuldades de mantê-

lo. 

 

 

A frequência do jornal em três edições por semana se mantivera até o número 

332, período no qual denominamos de fase “auge” d’A Matutina. Contudo, vale destacar 

aqui o esforço do dono do veículo na manutenção ininterrupta da frequência do periódico 

e que foi, sem dúvida, uma façanha admirável.  

A partir da edição número 26 aparece no primeiro texto do jornal a ferramenta 

de diagramação “capitular”, uma letra em caixa alta usada no início das composições em 

tamanho superior ao do corpo do texto. Outra característica na estrutura do jornal, mas 

que denota a sua posição ideológica, foi a inserção de epígrafes, citações de frases de 

reflexão. A primeira utilizada permaneceu impressa n’A Matutina até a edição 178 e foi 

retirada da obra do escritor e filósofo romano Cícero (106 a.C): “Omnia rerum principia 

parva sunt Sed suis progressionibus usa augentur”, grafada em latim e que, se traduzida, 

tem-se “todos os princípios das coisas são pequenos, mas as suas utilizações aumentam 

com os seus avanços, ou, com o seu progredir". Segundo o próprio redator, o padre Luiz 

Gonzaga de Camargo Fleury, a epígrafe é uma auto referência do empreendimento que se 

tornara o jornal naquela época. 

 

Escolhi a Sentença de Cicero [...] para que os Leitores se prevenissem, 

que a Matutina em seu principio pouco podia apresentar; assim pela 

falta de conhecimentos de seu Redator, como por não se acharem ainda 

em methodico andamento, as communicaçoesns com outros Periódicos; 

e para que ficassem logo esperançados, que adqierindo com a lição 

melhores conhecimentos o Redator, e possuindo-se os Periódicos de 

todo o Império, como se espera antes de 3 mezes, apresentará ella 
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objetos mais interessantes (A MATUTINA MEIAPONTENSE, 30 de 

abril de 1830, n. 17, p. 4). 

 

 

A segunda epígrafe aparece na edição 179, de 21 de maio de 1831, quando A 

Matutina noticia aos goianos e leitores pela primeira vez sobre a abdicação de D. Pedro I, 

sua mudança para a Europa e o início do governo regencial. Ela aparece em duas frases 

abaixo do cabeçalho do jornal e permanece até a última edição: “Os reis só são legítimos 

quando governam pela Constituição” e “O direito de resistência he direito publico de 

todo o povo livre”.  

 

Figura 4 – Novas epígrafes do jornal. 

 
Fonte: A Matutina Meiapontense, n. 179, 21/05/1831 
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A inserção das novas epígrafes ocorrera em razão da mudança política que 

houvera se concretizado no Brasil com o acontecimento do dia 7 de abril de 1830. Sobre 

a edição específica, será realizada adiante uma análise mais aprofundada, mas, de acordo 

com Costa (2013, p. 34), basicamente: 

 

As duas frases são fundamentadas nas proposições contratualistas da 

filosofia iluminista, a qual fixava os limites da legalidade do governo e 

suas ações dentro do pacto social entre governantes e governados. Em 

virtude dessa proposição é que as máximas ganham sua validade. O rei, 

governante, tem sua legitimidade firmada nas leis previstas pela 

Constituição, fruto das demandas dos cidadãos. Caso as exceda, a 

resistência do povo é uma atitude natural de qualquer nação livre, sendo 

a liberdade concebida como o agir social segundo as leis da 

Constituição (COSTA, 2013, p.34).  

 

 

A partir da edição 67 o jornal aparece com poucas alterações no formato, mas o 

destaque é para a mudança da grafia do nome do jornal. De “A Matutina Meyapontense”, 

com “y” para “A Matutina Meiapontense”, com “i”. Parece irrelevante uma simples 

alteração na grafia, mas, em se tratando do período histórico do Brasil, uma forte 

ascensão de movimentos nacionalistas, a mudança pode simbolizar mais uma expressão 

de adesão ao movimento vigente pelo dono do veículo. 

 

Emerge, nesse período, um movimento de valorização da cultura e de 

nacionalismo lingüístico. Surgem, com isso, as primeiras manifestações 

ligadas à política de um idioma nacional em busca da identidade 

lingüística brasileira. Desse modo, houve quem defendesse a existência 

de duas línguas: uma portuguesa e outra brasileira, confundindo-se 

variedade de uma mesma língua com o aparecimento de um novo 

sistema. A questão da língua reflete-se também na questão ortográfica, 

pois a tentativa de uma língua brasileira resulta, conseqüentemente, na 

busca de uma ortografia brasileira (AGUIAR, 2007, p.12).  

  

 

Como já relatado em capítulos anteriores desta pesquisa, o nosso objeto de 

pesquisa foi um atuante na difusão de ideais liberalistas. E no Brasil pós-independente a 

questão da língua portuguesa, bem como sua grafia, também impetrou como um dos itens 

de luta por uma identidade nacional cada vez mais desprendida de Portugal e “adquire um 
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forte cunho nacionalista, sobretudo, pelas marcas que diferenciam a pronúncia brasileira 

em relação à pronúncia europeia” (AGUIAR, 2007, p.13). A pesquisa não identificou em 

Goiás nenhum documento que comprove se a mudança da grafia n’A Matutina 

Meiapontense teve alguma relação com os movimentos nacionalistas, no entanto, a 

reflexão é válida se considerarmos, inclusive, a data de publicação da primeira edição 

sem o “y” na grafia – 4 de setembro de 1830 – próximo ao aniversário de oito anos da 

Independência do Brasil. O nome do Arraial, Meiaponte, que antes também era grafado 

com “y”, mudara a grafia nos textos escritos pelo redator, já nos documentos de ofício 

advindos do governo da Província permaneceram Meyaponte com “y”, assim como 

“Goyaz”. Outra mudança observada foi a supressão do aviso sobre o valor da assinatura e 

os locais de venda, item não mais necessário, uma vez que fora publicado nas outras 66 

edições do jornal. 

Além das questões de formatação, A Matutina Meiapontense, veiculava no corpo 

do texto as mais variadas temáticas. Quanto à publicação de atos oficiais, pode ser 

encontrado em todo o acervo d’A Matutina: atas e documentos oficiais da Câmara 

Municipal de Goiás, de Meia Ponte, da Câmara dos Deputados e decisões ministeriais. A 

partir da edição 153, 22 de março de 1831, começam a ser inseridas resoluções da 

Província do Mato Grosso, já que o jornal também era distribuído naquela região e 

mantinha um público leitor de significativa importância, vide as correspondências 

enviadas da Província vizinha ao editor do jornal. Em várias edições é possível encontrar 

também recortes de jornais nacionais e internacionais – isso comprova que o editor, o 

padre Fleury, acompanhava o discurso dos principais periódicos do país e certamente 

recebeu influência deles durante a produção do seu próprio jornal. 
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Figura 5 – Recorte que mostra as citações de jornais reconhecidos no 

Brasil. O Recompilador (RJ) e Novo Farol (RJ). 

 
Fonte: A Matutina Meiapontense, n. 249, 01/11/1831, p.4 

 

 

Igualmente à maioria dos jornais brasileiros, o mural jornalístico d’A Matutina 

era composto de artigos de opinião, correspondências dos leitores e assinantes, editoriais, 

anúncios de desaparecimento e fuga de escravos, poemas, textos filosóficos e avisos à 

comunidade. No próximo tópico será realizada a análise do discurso do corpo do texto 

d’A Matutina  do material coletado a partir do recorte metodológico já definido. 
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4.2 ABDICAÇÃO DE D. PEDRO E AS MOVIMENTAÇÕES DA ESFERA 

PÚBLICA 

 

Por um lado, a proclamação da independência em 1822 trouxe uma certa 

autonomia para a nação brasileira em relação a Portugal. Por outro, ao declarar o Brasil 

independente, o sucessor de D. João VI, seu filho D. Pedro I, tornou-se o dirigente de um 

povo “livre”, mas ainda vinculado às amarras da corte portuguesa, principalmente pelo 

regime adotado após a conquista da independência: a monarquia.  

 

Enquanto no Brasil a luta pela independência mostrou-se menos 

duradoura e, em curto espaço de tempo, instituiu-se o regime 

monárquico, nos demais países latino-americanos ocorreram longas 

guerras que acabaram por estabelecer o regime republicano 

(VINCENTINO; DORIGO, 1997, p.165).  

 

 

D. Pedro I assumiu o comando da ex-colônia de Portugal e estabeleceu a 

primeira constituição do Brasil, em 1824, inspirada nas constituições europeias que 

mantinham o regime monárquico. A partir da primeira constituição, ficou estabelecida a 

divisão dos poderes do Estado em quatro: executivo (exercido pelo Imperador e seus 

ministros), legislativo (Câmara dos Deputados e o Senado), judiciário (Juízes e Tribunais) 

e moderador (atribuição exclusiva do imperador e regulava todos os demais poderes). 

Outra outorga da Constituição de 1824 foi a divisão do Brasil em Províncias que seriam 

dirigidas por presidentes nomeados pelo imperador. Pela primeira vez, a liberdade de 

imprensa também ganhou espaço no debate regimental do país com inserção de 

prerrogativas na constituição de 1824.  

 

Considerando que, assim como a liberdade da imprensa é um dos mais 

firmes sustentaculos dos Governos Constitucionaes, tambem o abuso 

della os leva ao abysmo da guerra civil, e da anarchia, como acaba 

agora mesmo de mostrar uma tão funesta, como dolorosa experiencia: E 

sendo de absoluta necessidade empregar já um prompto, e efficaz 
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remedio, que tire aos inimigos da Independencia deste Imperio toda a 

esperança de verem renovadas as scenas.16 

 

 

Todo esse destaque resultou na expansão das folhas informativas em todo o país 

e, apesar de o imperador instituir o poder moderador para denominar um certo controle 

sob suas províncias, não alçou sucesso no desejo de frear um movimento nascente em 

todo o território nacional: a formação de um sentimento de nacionalidade pelos 

brasileiros e o desejo de reconhecimento de uma identidade própria, desvencilhada de 

Portugal.  

 
Quando se instalaram os trabalhos da Constituinte, a atividade 

jornalística se limitava às folhas oficiosas, ou anódinas, simplesmente 

noticiosas. A reunião da Assembleia Constituinte viria, porém, alterar 

esse quadro quase bucólico, de folhas noticiosas ou governistas, mais 

hábeis nos panegíricos e nas orações encomiásticas do que na 

vivacidade das críticas, ou na veemência dos libelos (NOGUEIRA, 

1973, p.18) 

 

 

A imprensa após a independência torna-se veículo de instrução da sociedade 

acerca dos debates políticos que circundavam a esfera social e contribuiu para a expansão 

e o fortalecimento dos ideais libertários de um povo que viveu mais de 300 anos 

submissos às ordenações da coroa portuguesa.  

Somada à multiplicação dos jornais em todo o país, a situação financeira do 

Brasil durante o primeiro reinado foi de crise, o que provocou na elite agrária e urbana 

um certo descontentamento com a governabilidade de D. Pedro I, que em razão da perda 

de força e relações econômicas, começou a adotar uma postura autoritária causando um 

desgaste nas relações políticas de grupos mais atuantes. A criação do poder legislativo, 

apenas no papel, pois o imperador governou até 1826 sem a presença do poder 

legislativo, atraiu várias críticas dos brasileiros que se sentiam cada vez mais afastados do 

poder e rendeu ao imperador a alcunha de um déspota absolutista. 

 

                                                           
16 Decreto-lei de 22 de novembro de 1823 – Disponível em 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dim/dim-22-11-1823.htm  
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Muitos jornais passaram a criticar a atuação de D.Pedro, entre os quais 

se destacaram O Observador Constitucional, do jornalista Líbero 

Badaró, e o Aurora Fluminense, do jornalista Evaristo Veiga. Esses 

periódicos centravam suas críticas no autoritarismo imperial e 

acusavam o imperador de antibrasileiro (VINCENTINO; DORIGO, 

1997, p. 175).  

 

 

Apesar de a Constituição de 1824 assegurar uma imprensa “livre”, mas sob 

vigia do poder moderador, os jornais só começaram a garantir uma certa seguridade nas 

publicações após a instituição da primeira Lei de Imprensa, reformulada em 1830, 

quando a Assembleia Nacional aprovou um estatuto próprio para as empresas 

jornalísticas, mas fundamentado na primeira Constituição. A Lei de Imprensa de 1830 

dava guarda aos cristãos e basicamente protegia uma elite comercial burguesa, 

assegurando o direito de comunicação dos pensamentos e ideias e publicá-los por meio 

da imprensa sem que haja censura, desde que o escritor se responsabilize, na forma da lei, 

pelos “abusos” que cometerem em exercício deste direito17. 

 

Foram circunstâncias externas à vida política brasileira que criaram 

condições propícias à emergência das primeiras manifestações 

jornalísticas essencialmente autóctones, ou seja, originárias do próprio 

lugar onde publicamente se expressaram, produzidas em sua grande 

maioria, por brasileiros nativos arraigados em todos os sentidos à 

territorialidade nacional brasileira (RIBEIRO, 2004, p.63).  

 

Destarte, toda essa falta de controle, agora assegurada inclusive por lei, do 

imperador pela informação, permitiu que expandisse por todo o território brasileiro ideais 

de nacionalidade, o que mais tarde, resultou a abdicação de D. Pedro I do trono do país. 

 

 

4.2.1 A Matutina Meiapontense – uma expectadora ativa dos casos nacionais 

 

                                                           
17 Disponível em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-37987-20-setembro-1830-

565654-publicacaooriginal-89402-pl.html 
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A preocupação de D. Pedro I com os movimentos nacionalistas que emergiam no 

país foi tão evidente que quando o comendador Joaquim Alves de Oliveira intentou 

implantar A Matutina na Província de Goiás, a monarquia negou o pedido alegando que 

não havia necessidade de uma folha informativa no local. As razões, já explicitadas no 

capítulo segundo deste trabalho reforçam, além da trivialidade das províncias afastadas 

do eixo central, argumento utilizado pela Corte, mas uma certa preocupação da expansão 

dos ideais nacionalistas também para o interior do país.  

A “desobediência” do Comendador Oliveira à rejeição do rei, já que mesmo sem 

a benção imperial comprou o maquinário e fez surgir A Matutina, denota uma certa 

autonomia dessa elite política e econômica do interior do Brasil, uma vez que não houve, 

conquanto retrate a história, nenhuma represália por parte da Coroa em razão da teimosia 

do goiano.  Talvez estar tão distante do principal eixo político e econômico do país, tenha 

sido uma vantagem para o nascimento “precoce” da imprensa no Centro-Oeste.  

Durante o primeiro recorte desta pesquisa realizou-se uma leitura flutuante em 

todas as edições do ano de 1831 e um dos discursos recorrentes se dava em torno da 

liberdade de imprensa, com recortes inclusive de jornais do Rio de Janeiro, Minas Gerais 

e São Paulo reforçando que não só os goianos debatiam sobre essa liberdade, a primeira 

vista, negada pelo império, mas todo o território nacional, por meio dos principais jornais 

em circulação à época apregoavam o discurso.  

Antes de iniciar a análise do primeiro material coletado, a considerar o segundo 

recorte, vale destacar que as movimentações em prol de um governo mais “liberal” 

estavam vigentes em todo o território nacional e A Matutina mostrava isso aos seus 

leitores por meio de colagens de importantes jornais do país. 

 

Absolutistas! Abandonais esses ídolos falsos que sacrillegamente 

julgaes vindos de Deos; correi aos braços de vossos irmãos que tem 

jurado ou Constituição, ou Morte, e todos os povos do mundo serão 

felizes e tranquilos, desfructando as doçuras da paz e da verdadeira 

felicidade (A MATUTINA MEIAPONTENSE, 4 de janeiro de 1831, n. 

120, p.4). 

 

O recorte supracitado foi retirado do jornal “O Astro de Minas”, fundado em 

1827 em São João Del Rei, em Minas Gerais. O Astro (AMARAL, 2007) foi o primeiro 
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jornal da região implantado fora de Ouro Preto, era um jornal liberal moderado mesmo 

seguimento do A Matutina. O título do texto acima “A trombeta sôa! Absolutistas, 

attenção!...” mostra a antipatia do grupo pelos absolutistas e, durante todo o texto, 

aparecem aclamações aos leitores por um império mais liberal e menos despótico. A 

veneração pela Constituição também é permanente no discurso dos moderados.  

O ano de 1831, sem dúvidas, foi o de maior movimentação para o jornal A 

Matutina Meiapontense, por esta razão também, escolheu-se trabalhar com este período 

de maior efervescência tanto no cenário político nacional quanto em Goiás para 

investigar a formação ou não de uma esfera pública. Tanto é verdade tal assertiva, que o 

número de correspondências no ano de 1831 foi recorde, se comparado aos outros anos 

de circulação d’A Matutina, como mostrado na tabela da página 42 desta pesquisa - foram 

89 cartas de leitores. 

Ao definir o recorte são escolhidas as três principais vozes da esfera pública, 

conforme Habermas (1984) denomina: atores do meio político, a sociedade e a imprensa 

que, segundo o autor, representa o mediador da esfera política (primeiro ator) e esfera 

social (segundo ator). A sociedade é representada n’A Matutina pelos leitores 

correspondentes. O primeiro material coletado para análise trata-se de uma carta de um 

leitor, provavelmente homem, que assina com o pseudônimo “Respeitador”. Ele diz o 

seguinte: 

 

Como nos Governos Constitucionaes, que felismente adoptou o Imperio 

do Brazil debaixo dos auspícios do seo Perpetuo Defensor O Senhor 

Dom Pedro I o maior e o mais liberal dos Imperantes; a Ley deve ser a 

tocha que encaminhe todos os actos dos Cidadãos (A MATUTINA 

MEIAPONTENSE, 2 de abril de 1831, n. 158, p.3).  

 

 

Na correspondência, pode-se inferir que o “Respeitador” deixa transparente a 

sua afeição pelo imperador, uma marca disso é quando ele o denomina como o “Perpetuo 

defensor” e o “maior e mais liberal dos imperantes”. Outra observação do trecho acima é 

sua simpatia pela monarquia, já que “felismente adotou o Império do Brazil”. Uma 

correspondência pouco comum para o período em que a harmonia entre a esfera política e 

a sociedade estava sob ameaça e o jornal A Matutina como mediador do conflito, mostra-
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se, à primeira vista, na publicação desta carta, que o veículo certamente dava voz às 

diferentes ideias presentes naquele período oitocentista. Mas o correspondente segue com 

sua reflexão sobre a importância de os cidadãos conhecerem as leis e praticá-las, ele se 

considerava o “desejozo da boa Ordem das couzas”, uma assertiva que denota certo 

conservadorismo, e que a sociedade deva “marchar segundo as Leis para socego e 

tranquilidade dos súbditos de S.M [sua majestade] O Imperador” (A MATUTINA 

MEIAPONTENSE, 2 de abril de 1831, n. 158, p.3, grifo nosso), uma referência aos 

presidentes das províncias legitimados como súditos diretos do imperador D. Pedro.  

O leitor ainda sugere ao redator do jornal a inserção de leis dos anos de 1816 e 

1817 – período anterior à Independência, o Brasil ainda colônia de Portugal – n’A 

Matutina se fundamentando que o direito de conhecimento das leis é um direito público 

de todos os cidadãos. As leis citadas pelo leitor e pesquisadas pela autora desta 

dissertação, desanexa da “Capitania e Comarca de Goyaz do dous Julgados e Freguezias 

do Araxá o Desemboque que ficam pertencendo a Comarca de Piracatu da Capitania de 

Minas Geraes”18. O alvará, em suma, retira de Goiás as vilas de Julgados e de Araxá, 

inserindo-as à Comarca de Paracatu que pertencia, portanto, à Capitania de Minas Gerais. 

Numa análise dos significados aparentes e implícitos do texto, o correspondente sugere o 

esclarecimento aos leitores para que não haja uma invasão à ordem das jurisdições, ou 

seja, as vilas já separadas de Goiás, não podem mais receber interferências dos goianos e 

vice-versa, seja na ordem política ou econômica. “Nem deve huma Authoridade 

intrometer-se na jurisdicção alheia e nem também as partes sujeitar-se a huma jurisdição, 

que não tem o poder de conhecer seus negócios” (idem). Não há na carta nenhuma outra 

identificação a não ser o pseudônimo “O Respeitador”. Na sequência da mesma edição, o 

redator inseriu o documento sugerido pelo leitor.  

Na edição 167, de 29 de abril de 1831, A Matutina Meiapontense traz na quarta 

página o discurso emblemático de D.Pedro durante sua viagem a Ouro Preto, Minas 

Gerais, no início de 1831. Nota-se que a edição é de data posterior à própria saída do 

imperador do governo, mas a notícia ainda não havia chegado a Goiás. O discurso de D. 

Pedro está anexado em uma espécie de coluna jornalística que aparecia em muitas outras 

                                                           
18 Documento: Coleção das Leis do Brazil – Biblioteca da Câmara dos Deputados, Rio de Janeiro, 

Imprensa Nacional, 1890. 
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edições d’A Matutina, denominada de “Variedades”. O texto está sob o título: 

“Proclamação que S.M O Imperador, fez aos Mineiros, e em geral a todos os Povos do 

Brazil” e segue: 

 

Mineiros! He esta a segunda vez, que Tenho o prazer de Me Achar entre 

vós, He esta a segunda vez que o Amor, que Eu Consagro ao Brasil, 

aqui me conduz. Mineiros! Não Me Dirigirei somente a vós o interesse 

he geral? Eu Fallo pois com todos os Brasileiros. Existe um partido 

desorganisador, que, aproveitando-se das circunstâncias puramente 

peculiares da França, pertende iludir-vos com invectivas contra Minha 

Inviolável, a Sagrada Pessoa, e contra o Governo; a fim de representar 

no Brasil Scenas de horror, cobrindo-o de lucto; com intento de 

empolgarem empregos, e sacierem suas vinganças, e paixões 

particulares, a despeito do bem da Pátria (a que não atendem) aquelles, 

que tem traçado o plano revolucionário (A MATUTINA 

MEIAPONTENSE, 29 de abril de 1831, n. 167, p.4).  

 

 

O imperador demonstra preocupação com os movimentos emergentes no país, 

principalmente incentivados por um grupo de oposição, os radicais, que queriam sua 

saída imediata do poder. Segundo o imperador, esse partido era influenciado pela 

Revolução de 1830 na França - movimento com caráter liberal, liderado pela burguesia 

francesa, cujo resultado foi a deposição do rei Carlos X do trono (HOBSBAWM, 2007).  

No continente do Novo Mundo, segundo a historiografia, a viagem de D. Pedro 

para Minas Gerais foi estritamente para buscar apoio diante da crise política no país e 

evitar um conflito como ocorrera na França, em Julho de 1830. 

 

Demorou pouco para que os brasileiros tivessem uma percepção 

negativa sobre a capacidade de D. Pedro I resolver os problemas 

nacionais. A soma de inflação, crise econômica, desgaste militar e 

arbítrio corroeu a popularidade dos primeiros dias (CALDEIRA, 2008, 

p.348).  

 

 

O discurso aos mineiros foi uma estratégia do imperador que fez questão de 

convocar a imprensa, inclusive os veículos de oposição, para uma cobertura em massa do 

seus dizeres. O objetivo de D. Pedro foi que os veículos publicassem sua manifestação e 

propagassem a notícia da forma como desejara, já que a Constituição de 1824 garantia a 
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pessoa do imperador uma figura “inviolável e sagrada” como ele mesmo ressalta no 

texto. “Pelo entendimento da época isso significava a proibição de falar mal do monarca 

pela imprensa. Quase todos os jornais seguiam a norma” (CALDEIRA, 2008, p.350). A 

estratégia não deu muito certo. Na viagem a Minas Gerais, D. Pedro I foi acompanhado 

por “informantes de jornalistas de oposição. O maior recurso que estes tinham para atacar 

o viajante era empregar adjetivos elogiosos de maneira pouco comum, criando um efeito 

de ironia” aos leitores (idem, 2008, p.349). 

Durante o discurso, o imperador ainda reforça o caráter despótico que cultivara 

durante seu governo, ameaçando quem ousasse a difamar a sua imagem com base em 

texto constitucional, artigo 174: “Havera hum atentado maior contra a Constituição, que 

juramos defender e sustentar do que pertender altera-la sua essência?” (A MATUTINA 

MEIAPONTENSE, 29 de abril de 1831, n.167, p.4). Dom Pedro ainda apela para um 

discurso de fé dos brasileiros em Deus e diz-se manifestar como amigo e não como 

imperador e aconselha aos brasileiros a não deixarem ser levados por “doutrinas 

perniciosas”, uma crítica ao crescente movimento nacionalista que incomodava a corte:  

 

Eu não vos fallo agora como vosso imperador, he sim como vosso 

cordeal Amigo. Não vos deixeis illudir por doutrinas que tanto tem de 

ceductoras quanto perniciozas. Ellas só podem concorrer para a vossa 

perdição, e do Brasil; e nunca para a vossa felicidade, e da Patria. 

Ajudai-me a sustentar a Constituição, tal, qual existe, e nós juramos. 

Conto com vosco: contai comigo (idem).  

 

Como mediador, o redator d’A Matutina, por sua vez, redigiu uma análise 

reflexiva logo após o anexo do discurso do imperador e dera as notícias que ocorrera 

depois da viagem a Minas Gerais. Foram mudanças de ministros das forças armadas, 

provavelmente em razão da preocupação de D. Pedro por uma guerra eminente. Há neste 

primeiro trecho escrito pelo redator, uma nota informativa em formato noticioso sobre as 

mudanças de nomes dos ministérios. 

 

Segundo noticias acreditadas, o ministério foi mudado: ficando da 

administração passada os Srs. Hollanda Cavalcante e Carneiro de 

Campos. Os novos Ministros são – os Srs. V. de Goiana para o Imperio 

– Souza França para a Justiça – José Manoel de Moraes para a Guerra – 
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e José Manoel de Almeida para a Marinha (A MATUTINA 

MEIAPONTENSE, 29 de abril de 1831, n. 167, p.4).  

 

Após a notícia da mudança ministerial, o redator lamenta a situação claudicante 

do governo e, apesar de iniciar sua reflexão induzindo que não dirá nada a respeito, 

finaliza com uma certa preocupação com a falta de estabilidade dos ministérios e da 

ausência de uma ação mais representativa do imperador.  

 

Nada diremos por ora a seu respeito. As circunstâncias em que tomao 

conta das pastas, são as mais delicadas que he possível: vao achar-se 

desde já collocados entre a Nação e hum partido que domina em S. 

Christovao: veremos para que lado se decidem. Os Brasileiros querem a 

desafronta de tantos insultos: a sua paciencia está exhaurida. Hum 

ministério que nesta crise se mostrar frio e indifferente, será cumplice 

dos traidores, e carregara com o pezo enorme de todos os crimes 

comettidos por esses que os precederao (A MATUTINA 

MEIAPONTENSE, 29 de abril de 1831, n. 167, p.4). 

 

 

A situação de crise política no Brasil já é compreendida pelo jornal goiano, que 

faz sua articulação como mediador do conflito, propagando aos leitores os dizeres acima. 

Há, no entanto, uma sentença opinativa do redator em relação ao conflito, apesar da 

negativa logo no enunciado. 

 

4.2.2 A Matutina Meiapontense – uma mediadora de esferas 

Segundo Jürgen Habermas, a esfera pública literária emerge na Europa a partir 

de um conflito entre as demais esferas: social e política. Ela torna-se um contrapeso 

importante em todo esse sistema de relações. Essa esfera pública literária era composta, 

porém, por intelectuais burgueses pertencentes a uma esfera privada que logo passam a 

transformar suas conversações sociais íntimas em abertas e críticas, transformando-se em 

uma esfera pública burguesa e formadora de uma opinião pública.  

Numa definição mais estrita das esferas, o autor as diferenciou da seguinte 

maneira: esfera privada que compreende a sociedade civil burguesa, setor de troca de 

mercadorias e de trabalho, e a família. A esfera pública política, não confundir-se com 

esfera política (Estado), provém da literária, “ela intermedia, através da opinião pública, o 
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Estado e as necessidades da sociedade” (HABERMAS, 1984, p.46), neste sentindo, tem-

se a imprensa.  

Na imprensa do Brasil imperial de um modo abrangente, segundo Ribeiro (2004) 

havia uma sutil diferença entre a esfera pública privada e a esfera do Estado. Ribeiro 

analisa a imprensa do Rio de Janeiro e, para ela “nota-se a presença de largas faixas de 

coincidência devidas às superposições de público e de manifestantes, os quais tinham 

livre trânsito e reconhecimento em ambas as esferas” (RIBEIRO, 2004, p.53). Ou seja, a 

esfera social burguesa também estava em grande parte inserida na esfera política. 

Em Goiás, a imprensa A Matutina em seu caráter pouco comercial e 

essencialmente ideológico e com interesses políticos, bem como a esfera pública literária 

da segunda fase de Habermas que emerge e se firma na Europa do século XIX, tornara-se 

precursora de uma mediação de conflitos com interesses de formação de uma opinião 

pública com base nos ideais liberais e burgueses. A opinião pública era, portanto, o que 

caracterizava a “possibilidade de um grupo de cidadãos julgarem as ações consideradas 

contrárias à Constituição e aos interesses dos indivíduos que possuíam os instrumentos 

necessários para publicá-las” (COSTA, 2013, p.67). A formação da opinião pública para o 

A Matutina deu-se por inserir as vozes das esferas privada e política e de uma nascente 

esfera pública literária, por meio da opinião proferida pelo próprio redator padre Fleury, 

ou pela disposição das demais opiniões conforme o interesse do grupo mantenedor do 

jornal.  

Das poucas transformações estruturais que ocorrera no jornal ao longo dos seus 

quatro anos de circulação, talvez a mais importante delas, é a próxima edição a ser 

apresentada nesta pesquisa: edição número 179, datada em 21 de maio de 1831, em que, 

pela primeira vez, os goianos tomam conhecimento do acontecimento histórico que se 

passara no Brasil, em 7 de abril de 1831 – a abdicação do primeiro imperador do país, D. 

Pedro I. Foram 42 dias após o acontecimento no Rio de Janeiro que os goianos tomaram 

conhecimento da abdicação por meio da publicação do jornal. A demora no aparecimento 

da notícia, deve-se ao fato de Goiás ser uma província afastada do eixo administrativo do 

país – Vila Boa de Goiás, antiga capital da província e Ouro Preto, capital de Minas 

Gerais, eram as únicas capitais que não tinham porto de navegação, o que dificultava uma 
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comunicação mais ágil com essas cidades. Porém, Ouro Preto está mais próxima ao mar e 

ao Rio de Janeiro que a capital de Goiás (ÉLIS, 1993).  

A Matutina Meiapontense, que habitualmente era publicada em quatro páginas, 

naquele dia foi impressa em seis laudas. Ademais, outra mudança notável acontecera na 

epígrafe que antes se auto referenciava ao empreendimento inovador em Goiás com a 

frase de Cícero, mas a partir da edição 179 já mudara seu cunho: de uma afirmação 

encorajadora ao manifesto de apoio claro à abdicação.  

As frases “Os Reis só são legítimos quando governao pela Constituição” e “O 

direito de resistência he um direito público de todo o povo livre” são ideias 

complementares e traduzem o sentido do Brasil a partir da saída do imperador – 

considerado anti-constitucionalista e despótico. A Constituição é a carta-lei fundamental 

para um país, ela é resultado das demandas sociais e para os moderados, que principiaram 

um movimento positivista mais tarde, a manutenção de uma ordem social depende do 

cumprimento das leis e, a desobediência, pode provocar uma desordem na estrutura da 

esfera social e se tal transgressão ocorrer por parte do monarca, era então considerado um 

rei déspota, pois estava exercendo um poder arbitrário que perpassara os limites 

constitucionais. A nação é livre, desde que também obedeça aos princípios 

constitucionais, por isso é seu direito resistir. As duas frases foram ditas pelo próprio 

imperador Dom Pedro I quando promulgou a Constituição de 1824, segundo relata o 

Padre Fleury em editorial na própria edição. Há, portanto, uma ironia por parte do redator 

d’A Matutina ao inserir as duas frases ao tomar conhecimento da abdicação. Se o mesmo 

imperador proferiu as frases outrora, como permitiu tornar-se um rei déspota e 

absolutista? Ademais, o jornal assume com as epígrafes um discurso constitucionalista 

confirmando o raciocínio liberal-iluminista que convivia, contraditoriamente, com o 

regime escravista e com os desmandos dos latifundiários. 

A sentença “Pátria e Constituição” também é colocada abaixo das frases, 

mostrando claramente aos leitores que os ideais de patriotismo, correspondente ao 

movimento liberal emergente à época, passou a ser um lema do jornal.  

Quanto ao conteúdo, a edição especial d’A Matutina traz: proclamação da 

notícia da abdicação, realizada pelo secretário regencial, o bispo Luiz Francisco de Paula 

Cavalcanti e Albuquerque; cópia da declaração de abdicação de Dom Pedro, seguido do 
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decreto de tutoria dos seus filhos dado ao José Bonifácio; notícia da abdicação retirada do 

jornal O Astro; um editorial do redator padre Fleury sobre a opinião do jornal quanto ao 

acontecimento histórico e uma declaração do Comendador Joaquim Alves de Oliveira 

(proprietário do jornal), além de um hino da abdicação, cuja autoria não foi identificada. 

A primeira notícia da abdicação n’A Matutina é apresentada com uma 

“proclamação”.  

 

BRASILEIROS! – Um accontecimento extraordinário veio 

surprehender todos os cálculos da humana prudencia; uma revolução 

gloriosoa foi operada pelos esforços, e patriotica caiao do Povo, e Tropa 

do Rio de Janeiro, sem que fosse derramada uma so gota de sangue: 

successo ainda não visto até hoje, e que deve honrar a vossa moderação, 

energia e o estado de civilização a que haveis chegado (A MATUTINA 

MEIAPONTENSE, 21 de maio de 1831, n 179, p.1).  

 

Nota-se uma certa festividade por parte de quem assina a “proclamação”, o 

secretário do governo regencial Luiz Francisco de Paula Cavalcanti e Albuquerque. Com 

o título “Proclamação”, pode-se constatar uma comparação com a “Proclamação da 

Independência do Brasil”, em 7 e setembro de 1822. Uma menção que agora, com a saída 

do monarca português, o Brasil estava efetivamente livre de Portugal. Talvez a 

festividade devera-se ao fato de tal acontecimento não ter sido provocado por uma 

revolução sangrenta, mas, que segundo o “proclamador” da notícia, a abdicação não 

deixa de ser uma espécie de revolução para o Brasil e para os brasileiros. As palavras 

“moderação” e “civilização” são indicativos de uma ideologia liberal presente no Brasil e 

precursora dos movimentos que resultaram a saída de Dom Pedro.  

A notícia segue com entusiasmo, o escritor denomina Dom Pedro de “príncipe” 

e não mais imperador – uma vez que abdicado e fora do Brasil, o ex-imperador voltara ao 

seu posto de príncipe em  Portugal, filho do rei D. João VI. E continua discorrendo que o 

ex-imperador fora “mal aconselhado e trasido ao precipício por paixões violentas e 

desgraçados prejuízos anti-nacionais, cedeo a opinião pública tão briosamente declarada, 

e reconheceo que não podia ser mais o imperador dos brasileiros” (idem). Nesse trecho, o 

escritor opina sobre as causas da animosidade dos brasileiros a Dom Pedro e revela que a 

razão foi por seu caráter absolutista e por seus maus conselheiros de governo. O 
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proclamador da notícia ainda se refere à opinião pública – para ele, ela era composta 

pelos brasileiros que faziam oposição ao rei e comemora: “D. Pedro I abdicou em seu 

Filho, hoje o Senhor D. Pedro II, imperador constitucional do Brasil” (idem). Com a 

decisão da saída do trono, o ex-imperador deixou o seu filho Pedro de Alcântara de 

apenas quatro anos de idade e, instalou-se, conforme previsão constitucional, o governo 

regencial no país.  

A sentença segue e algumas denominações chama a atenção da pesquisa. Pela 

primeira vez há uma referência aos “brasileiros adotivos”, pessoas que possuem outra 

nacionalidade, na maioria das vezes portugueses, que residem no Brasil. Boa parte dos 

brasileiros adotivos faziam oposição ao grupo que queria a saída de Dom Pedro, por isso, 

o proclamante continua: “reconheção que não é sede de vingança sim o amor a liberdade 

quem nos armou; convenção-se de que o seu repouso, pessoas, propriedades, tudo será 

respeitado uma vez que obedeção às Leis da Nação Magnanima a que pertencem” (A 

MATUTINA MEIAPONTENSE, 21 de maio de 1831, n 179, p.2). Para o secretário do 

governo regencial, os adotivos agora que quiserem permanecer no país, deverão obedecer 

as leis para que não se pese a “mão de ferro sobre os vencidos, valer-se do triunfo, para 

satisfazer paixões rancorosas”. A intenção foi transmitir a mensagem aos restauradores 

absolutistas que queriam a volta de Dom Pedro.  

Outra expressão muito utilizada já na segunda metade da proclamação, foi a 

palavra “concidadão”. Segundo o dicionário Houaiss (2009, p.176), concidadão significa 

“pessoa que, em relação a outra, é do mesmo país ou cidade”, mas, para além do 

significado explícito da palavra, o secretário se refere com euforia e festividade dizendo 

“já temos pátria; temos um monarca, símbolo da vossa união, e da integridade do 

império, que educado entre nós receba quase no berço as primeiras lições da liberdade 

americana e aprenda a amar o Brasil, que o vio nascer” (A MATUTINA 

MEIAPONTENSE, 21 de maio de 1831, n 179, p.2).  O sentimento de liberdade de 

Portugal tornara-se ainda mais evidente com a saída de Dom Pedro I e, por isso, há uma 

evocação à figura do futuro imperador, ainda criança, por ser verdadeiramente um 

brasileiro nato – um cidadão brasileiro. 

Na página dois e três d’A Matutina há a inserção de três declarações sucintas de 

Dom Pedro: a primeira se refere ao anúncio de abdicação, a segunda uma explicação sutil 
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de sua saída e declaração de responsabilidade de guarda dos seus filhos e, por último, 

uma carta-despedida. O primeiro texto aparece sob o  título “Abdicação do Imperador”: 

 

Usando do Direito que a Constituição Me Concede, Declaro que Hei 

mui voluntariamente Abdicado na Pessoa do Meu muito Amado e 

Presado Filho, o Sr. D. Pedro de Alcântara. Boa Vista, sete de Abril de 

mil oitocentos e trinta e hum, décimo da Independência, e do Imperio. 

Pedro (A MATUTINA MEIAPONTENSE, 21 de maio de 1831, n 179, 

p.2). 

 

 

Apesar de todo o movimento nacionalista emergente no país, na declaração 

supracitada, Dom Pedro diz ser de forma voluntária que deixa o ofício e não assina mais 

como imperador, apenas Pedro. Seguindo, há portanto, uma sutil explicação do ex-

imperador que diz ter “maduramente refletido sobre a posição política d’este Imperio, 

conhecendo quanto se faz necessária a Minha Abdicação, e não dezejando mais nada 

neste mundo se não a Gloria para mim, e felicidade para minha pátria” (idem), 

demonstrando que sua saída foi uma decisão racional para o país, reforçando o argumento 

“voluntária”, utilizada no decreto anterior. O interessante nessa deliberação é que Dom 

Pedro assina como “Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil”, como 

assinara antes enquanto ocupara seu ofício.  

Na carta de despedida, o ex-imperador comunica aos brasileiros quem será o 

tutor dos seus filhos: “nomeei tutor de meus amados filhos ao muito probo honrado e 

patriótico cidadão, o meu verdadeiro amigo José Bonifácio de Andrada e Silva” (idem). 19 

E, no final, se despede dos brasileiros a bordo da embarcação Inglesa Warspite, 

lamentando a sua partida dizendo que ao lutar pelo Brasil, ou seja, pela independência de 

Portugal, ele abdicou naturalmente da coroa Portuguesa, que seria herdada com a morte 

do pai, D. João VI, porém ficou no Brasil e “amou a pátria”, que agora, queria sua saída 

do trono. 

 

                                                           
19 Como era amigo do ex-imperador, José Bonifácio foi acusado em 1833, de tentar promover a volta de 

Dom Pedro I com intuito de tornar este regente durante a adolescência de Dom Pedro II, Bonifácio foi 

preso em 15 de dezembro de 1833 (VINCENTINO; DORIGO, 1997, p. 180) 



88 
 

Resta-me agora como Pae, como amigo da minha Pátria adoptiva, e de 

todos os Brasileiros, por cujo amor abdiquei duas Coroas para sempre, 

huma oferecida, e outra herdada [...] Eu assim o espero confiado nos 

serviços que de todo o meu coração fiz ao Brasil, e em que a Augusta 

Assembleia não Deixará de querer aliviar-me desta maneira hum pouco 

as saudações que me atormentao, motivadas pela separação de meus 

filhos e da pátria que adoro (A MATUTINA MEIAPONTENSE, 21 de 

maio de 1831, n 179, p.3) 

 

Dando prosseguimento à análise do recorte, ainda na edição 179, tem-se uma 

espécie de editorial escrito pelo padre Fleury sobre o acontecimento histórico, ele 

denomina de “o mais extraordinário acontecimento” (A MATUTINA MEIAPONTENSE, 

21 de maio de 1831, n 179, p.4). O padre, representado aqui como mediador, analisa que 

a saída do imperador foi resultado da sua administração duvidosa, bem como a péssima 

escolha de seus conselheiros, que, para ele, queriam era recolonizar o Brasil. O padre 

qualifica os ministros do governo de Dom Pedro como pessoas detestáveis por todos os 

brasileiros e, em seguida, cita as frases ditas pelo próprio ex-imperador na ocasião da 

Constituinte de 1824 e que torna-se, agora, as epígrafes do jornal. “Quis ser aclamado 

Imperador absoluto, e cessou de imperar” (A MATUTINA MEIAPONTENSE, 21 de 

maio de 1831, n 179, p.5).  

O redator conta ainda um boato que durante a partida do Brasil, o ex-imperador 

estava a bordo com um brasileiro e o questionou quem governara o país após a sua 

abdicação. O brasileiro respondeu que era o governo regencial em respeito ao imperador 

D. Pedro II; o ex-imperador, espantado, indagou se não instaurou-se no Brasil a república 

e o brasileiro disse-lhe que não, alertando ao ex-imperante que o povo brasileiro não 

lutava pela república, mas sim, por uma monarquia constitucional. A pesquisa não 

identificou registros históricos que comprovasse a estória contada pelo Padre Fleury em 

seus escritos, o que nos leva a deduzir se o trecho não fora uma reflexão do próprio 

redator para reforçar que a razão da abdicação não se dera para que se quebrasse a 

monarquia, mas sim, o absolutismo – desejo dos moderados.  

O redator finaliza dizendo que as notícias da abdicação causaram um certo 

alvoroço no Arraial de Meia Ponte e muita confusão também e, por isso, sugere que os 

leitores do jornal propaguem as “notícias verdadeiras” ali escritas. O redator ainda noticia 

que assim que o comendador soube da notícia (dia anterior à publicação da folha), reuniu 
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convidados na igreja e mandou celebrar uma missa em agradecimento ao acontecimento 

no país e, logo em seguida, brindou com o grupo em sua residência. Observa-se em 

constância no discurso do jornal que há, em geral, uma aproximação permanente entre 

política e religiosidade cristã. Afinal, de um lado está um sacerdote (editorialista, padre 

Fleury) e de outro o político-empreendedor (Joaquim Alves, dono do jornal). Quando o 

sacerdote narra que o dono do jornal convidou a todos a render graças ao “Todo-

Poderoso” há sentido duplo na aclamação; o primeiro numa referência a Deus, o segundo 

a D. Pedro II, então apenas uma criança.  

O redator, que provavelmente estivera presente na comemoração, tomou nota das 

palavras proferidas por Joaquim Alves de Oliveira: 

 

Viva a Nação Brasileira! Para bens, mil parabéns, O’Ditoso Brasil 

vigorou-se nossa Liberdade; amigos da Patria, exultai: Hum Principe 

Brasileiro he o nosso Imperante. D. Pedro de Alcantara não sabendo 

compadeccer-se com a sinceridade, e boa fé brasileira foi vencido pela 

opinião pública, e deixou de imperar na terra da Liberdade, Seo filho o 

Sr. D. Pedro II he hoje o Nosso Imperador Constitucional. Huma 

Regencia segundo a Constituição Regerá o Brasil em nome do Sr. D. 

Pedro II. A tropa, e o Heroico povo do Rio de Janeiro merecem nossos 

elogios, caros compatriotas, já temos Pátria, Liberdade, e hum 

Monarcha nosso Patrício, triumphamos enfim, Viva a Soberana Nação 

Brasileira Triumphante. Viva a nossa Constituição, Viva o Sr. D. Pedro 

II, imperador constitucional, Viva a Assembleia Geral Legislativa, Viva 

a Regencia do Imperio, viva a Tropa Brasileira, vivao os fluminenses e 

viva o povo de Meyaponte. 20 de Maio de 1831. O Juiz de Paz de 

Meyaponte, Joaquim Alvares de Oliveira (A MATUTINA 

MEIAPONTENSE, 21 de maio de 1831, n 179, p.4).  

 

 

Ao brindar a abdicação entre amigos e convidados, Joaquim Alves de Oliveira, 

personagem mais rico da Província de Goiás à época20, denomina o povo do Rio de 

Janeiro de “heroico”. Há algumas inferências que pode-se realizar a partir dessa sentença. 

Na perspectiva do interdiscurso, há o reconhecimento da pouca influência de outras 

                                                           
20 A fortuna de Joaquim Alves de Oliveira correspondia a um valor entre quinhentos e seiscentos contos de 

reis, quase vinte vezes a arrecadação de Goiás no ano de 1818. Na época da independência do Brasil, 

Joaquim já era disparado o homem mais rico da Província de Goiás, posto que foi dele até sua morte em 

1851 (COSTA, 2013, p.24).  
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províncias, incluindo Goiás, ao acontecimento histórico, já que o povo do Rio de Janeiro 

merece os elogios de todos os brasileiros. Talvez a Província de Goiás não estivesse tão 

distante assim das influências políticas e econômicas que levaram à abdicação do 

imperador. A própria crise do ouro e as dificuldades de transição para um economia 

voltada ao agronegócio também influenciaram de certa forma a crise econômica do 

império, que deixara de arrecadar os impostos que engordariam os cofres públicos. O 

próprio jornal não contribuíra para propagar o desejo pela abdicação, considerando que 

era ideologicamente vinculado ao grupo político dos moderados, que estavam a favor da 

exoneração do imperador? O enunciador do discurso não deixa dúvidas quanto aos seus 

propósitos, pois destaca em seu texto elementos discursivos que transparecem suas ideias, 

pois D. Pedro I “foi vencido pela Opinião Publica”, ou seja, a sociedade o demoveu do 

cargo e não exatamente, pequenos grupos poderosos na política brasileira. 

Outra curiosidade é a forma de tratamento que os sujeitos do discurso 

declaravam em relação ao D. Pedro II. Ainda com quatro anos de idade, o príncipe 

regente já assumira diante dos brasileiros o encargo de “senhor imperador” e “salvador da 

pátria”. A edição se encerra com uma colagem de um hino, sem autoria, que comemora a 

abdicação. Nota-se que é recorrente a aparição de hinos durante as edições d’A Matutina, 

parecia comum em datas especiais compor canções para marcar um determinado evento 

importante. O hino traz aclamações e D. Pedro II e de “viva a liberdade”. A impressão 

que se tem é que a verdadeira independência do Brasil ocorrera em abril de 1831 e não 7 

de setembro.  

Após a saída de Dom Pedro do cargo, os deputados escolheram de forma 

provisória três nomes para o governo, os senadores Nicolau Pereira de Campos 

Vergueiro, José Joaquim Carneiro de Campos e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, 

conforme consta na próxima edição d’A Matutina a ser analisada, número 180, de 25 de 

maio de 1831. 
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Figura 6 – Edição veiculada na quarta-feira e não na terça-feira 

como habitual.  

 
Fonte: A Matutina Meiapontense, 25/05/1831, p.1/Capa. 

 

 

A edição fora veiculada na quarta-feira e não na terça-feira como habitual e as 

informações sobre a abdicação e suas consequências continuam em destaque. A primeira 

delas trata-se de um decreto de nomeação da regência provisória, aprovada pelas câmaras 

legislativas, agora operantes com a saída de Dom Pedro.  
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A primeira atitude dos regentes foi readmitir o “ministério dos 

brasileiros”, deposto por D. Pedro I; em seguida, anistiaram os 

prisioneiros políticos e decretaram a suspensão temporária do exercício 

do poder moderador. A regência provisória governou o país por pouco 

mais de dois meses, ao final dos quais foi possível realizar eleições para 

escolher uma regência permanente (VINCENTINO; DORIGO, 1997, 

p.179). 

 

Há uma nomeação no decreto, realizado pela Regência Trina Provisória em 

nome do imperador D. Pedro II no dia 11 de abril, que se refere ao comando das armas de 

Goiás, o coronel Joaquim Joze de Almeida assume o posto em Goiás, primeira mudança 

aparente que percebeu a província após a saída do ex-imperador. Em seguida, há inserção 

da carta de despedida sugestionável de D. Pedro I, datada em 12 de abril, a bordo da Nau 

Warspite. Ele lamenta não se despedir e agradece ao apoio dos amigos e aos brasileiros e 

se despede com inflexão saudosista e melancólica. 

 

Eu me retiro para a Europa, saudoso da Patria, dos Filhos, e de todos os 

meus verdadeiros amigos. Deixar objetos tão claros he sumamente 

sensível, ainda ao coração mais duro; mas deixa-los para sustentar a 

honra não pode haver maior gloria. Adeos Patria, adeos amigos, e adeos 

para sempre (A MATUTINA MEIAPONTENSE, 25 de maio de 1831, n 

180, p.1). 

 

 

A Regência Trina Provisória, assim que assumira o posto no governo, divulgou 

uma proclamação que também reforça a ideia de uma independência real do Brasil após 

abdicação. “O Brasil, hoje livre, vai mostrar o que he, muito diferente do que parecia ser. 

A Lei começa a reinar entre nós: respeitai o seu poder e as Authoridades que o exercem” 

(A MATUTINA MEIAPONTENSE, 25 de maio de 1831, n 180, p.2). Mas uma outra 

proclamação foi inserida nesta edição do jornal, segundo o redator, trata-se da cópia fiel 

dos dizeres de D. Pedro I um dia antes da sua abdicação. Os questionamentos do 

imperador e sua decepção com os brasileiros é evidente, e que as desconfianças do povo 

atingiram-no sobremaneira - haveria ali uma decisão enérgica já no dia seguinte.  

 

Brasileiros! – Huma so vontade nos una. Para que tantas desconfianças, 

que não podem trazer à Patria senão desgraças? Desconfiaes e Mim? 

Assentaes que poderei ser traidor aquella mesma Patria que adoptei por 
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Minha? Ao Brasil? Aquelle mesmo Brasil por quem tenho feito tantos 

sacrifícios? Poderei eu atentar contra a Independência, que eu mesmo 

proclamei sem ser rogado? Poderei Eu atentar contra a Const. Que vos 

offereci, e convosco jurei? Ah Brasileiros! Socegai: Eu vos dou a minha 

imperial palavra que sou Constitucional de coração, e que sempre 

sustentarei esta Constit.(A MATUTINA MEIAPONTENSE, 25 de maio 

de 1831, n 180, p.2).  

 

 

As palavras supracitadas do imperador não foram suficientes para convencer aos 

brasileiros. No dia seguinte à proclamação supramencionada, Dom Pedro abdicou-se do 

trono.  

Os expectadores do acontecimento histórico em Goiás mantiveram silêncio até a 

edição 186. A partir do anúncio da abdicação pelo A Matutina, na edição número 179, o 

jornal publica correspondências de leitores sobre outras temáticas, acredita-se que a 

primeira correspondência a respeito do acontecimento tenha sido a publicada na edição 

186, pelo menos é a primeira que o redator insere no jornal. Trata-se de uma narrativa de 

um representante público do governo, um vereador, pois assina como “Vr. O Amigo das 

Funções Constitucionaes”. Ele inicia: 

 

A terrível crize, que a tempos assombrava o nosso orisonte político, e 

que noticias assustadouras recebidas no correio do mez pp. de notavao 

estar próxima: felizmente desapareceo; imperou o systhema 

Constitucional, e a Ordem foi restabelecida (A MATUTINA 

MEIAPONTENSE, 7 de junho de 1831, n 186, p.4).  

 

O leitor, que demonstra apoio pela abdicação, e provavelmente representante 

político, narra a ação oficial do presidente da província de Goiás, Miguel Lino de 

Moraes, quando recebeu a notícia da abdicação. Miguel Lino era português e foi 

nomeado por Dom Pedro I, portanto, um brasileiro adotivo. O narrador conta que o 

presidente em ato oficial, ordenou hastear a bandeira do Brasil ao som de 21 tiros de 

artilharia em homenagem ao “memorável 7 de abril”, promoveu uma missa de ação de 

graças na matriz da Cidade de Goiás e, ainda, recebeu convidados para um jantar oficial 

em brinde: à nação brasileira, a Dom Pedro II, a todo corpo legislativo da coroa, à 



94 
 

regência, ao povo fluminense e, por último, ao povo goiano. O narrador-leitor, diz ser um 

fiel correspondente do jornal e que contara os fatos de maneira fidedigna. 

 

Por tanto Sr. Redator envio-lhe esta fiel narração do quanto presenciei 

nestes bem aventurados dias para satisfaser a coriosidade daquela sua 

correspondente, que extranhou não se publicar na Matutina as festas em 

Goyaz de hum certo dia. Sou atento constante e affectuoso (idem). 

 

 

A finalização da carta aparece com uma provocação do narrador a uma 

correspondente d’A Matutina, que certamente questionou a falta de notícias da capital da 

província. A correspondência da leitora, provavelmente do sexo feminino, não está nas 

edições anteriores (entre os números 179 e 185), portanto, não se refere o narrador às 

notícias da abdicação, mas a um outro acontecimento ou “festa” que ocorrera na capital, 

que ficou sem ser noticiado pelo jornal. Durante a pesquisa é possível identificar em 

outras passagens diálogos entre as correspondências dos leitores d’A Matutina. Muitas 

cartas publicadas durante a circulação do jornal sugerem esse continuísmo no debate. A 

Matutina Meiapontense possibilitou, portanto, assim como infere Habermas sobre a 

discussão da esfera pública literária na Europa, um novo espaço para o exercício da 

crítica, do debate, que antes da mediação do jornal, era rigorosamente em encontros 

privados ou, em muitos casos, não ocorrera por diversas razões: os conflitos de ideias, as 

dificuldades de locomoção de uma cidade para outra e a própria publicização do 

conteúdo que antes do jornal não era possível.  

Para Habermas (1984, p.116), a opinião do público, e neste caso específico de 

análise consideramos as correspondências dos leitores d’A Matutina, não é mais 

meramente uma opinião dispersa quando mediada e publicizada por um jornal, ela torna-

se uma reflexão impulsionada por uma pessoa privada que, quando exposta publicamente 

pelo mediador, pode ou não provocar uma discussão pública entre os atores do processo.  

O presidente da província de Goiás também se manifestou após a saída do ex-

imperador e o jornal traz na edição de número 187 o manifesto de Miguel Lino. Ele 

chama a abdicação de “gloriosa época da verdadeira regeneração Brazílica” (A 

MATUTINA MEIAPONTENSE, 9 de junho de 1831, n 187, p.2) e impõe determinações 

para serem cumpridas em todas as vilas, arraiais e comarcas de Goiás. Uma delas é a 
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fixação do decreto de abdicação em locais públicos para que todas as pessoas tenham 

conhecimento do fato e, sugere, que nas vilas sejam realizadas missas de ação de graça ao 

fato ocorrido. Observa-se que não há, nessa edição, uma reflexão aprofundada sobre o 

tema pelo presidente da província. Há isenção é uma marca presente em seu discurso. 

Diferente de Miguel Lino, os leitores d’A Matutina começam a encaminhar 

reflexões ao redator sobre a “revolução de 1831”. Uma que esta pesquisa destaca é a do 

leitor que assina com as iniciais N.A. O correspondente observa a mudança das epígrafes 

e as consideram interessantes para a instrução da sociedade.  

 
Que enteressantes tem sido para os amigos da Patria, e da Liberdade os 

últimos números que me chegaõ, da sua apreciável folha! A Matutina 

Meiapontense eleva-se, muda de tom, e de epigraphe para nos instruir 

nos sucessos (antes prodígios de resolluçaõ magnânima) do dia 7 de 

Abril. E com sobeja razaõ exulta; porque este dia deve por uma vez 

convencer aos inimigos da nossa cauza, que o Brasil, depois de três 

século, he mais fácil nadar em sangue, do que ver seus Cidadãos 

curvarem-se ao Despotismo marcados com o ferrete da escravidão. Eis 

aqui verificado o que eu sempre pensei; é o que prognosticavam todos 

os que naõ tinhaõ os olhos abotoados pela preocupação ultramarina. – 

Depois do nosso sofrimento ter chegado ao derradeiro apuro, o 

heroísmo nacional devia desenvolver-se com energia – Desenvolveo-se 

em fim depois dos mais penosos sacrifícios, coroou-se de gloria, e 

cantou sem o custo de uma gota de sangue o mais assignalado 

triumpho. Chegou inda que tarde o dia, em que esses catallinas, que 

blazonavaõ na mais desenfreada audácia querendo, como os Thgcenses 

fazer-nos a guerra com as garrafas e os copos, encontraraõ a mais 

denodada resistencia, e tiveraõ Cicervons, que os confundissem. 

Quando assolapada intriga dos áulicos quis erguer a maõ de ferro, 

correo o veo dos tenebrosos mistérios, desmarcarou-se, fugio, 

aniquilou-se. Graças aos Escriptores Liberaes, que sustentando os 

direitos da humanidade fizeram tremer a Tyrannia! Graças aos 

Corajosos Brazileiros, que no Campo da honra esperaraõ a pé firme o 

triumpho, ou a morte. E não virao os nossos inimigos, que era um 

delírio pertender escravizar homens dotados de discernimento, e que já 

tinhao provado as delicias da liberdade bem entendida deviao conhecer 

que o Brasil no meio das Luzes do século prezente não he o Brasil, que 

antigamente foi surpreendido pelos ambiciosos Argonautas Lusitanos. 

Não se tem trabalhado pouco para acanhar a nossa indústria e 

civilização. (A MATUTINA MEIAPONTENSE, 30 de junho de 1831, 

n. 196, p. 3-4). 
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A longa reflexão do autor da carta mostra sua afeição pelo acontecimento 

histórico e demonstra considerável conhecimento, até mesmo prefigura um leitor muito 

bem instruído, sabedor da filosofia e da mitologia grega e capaz de realizar analogias 

com o fato histórico local. Quando o sujeito-leitor se refere às luzes, possivelmente faz 

uma correlação ao Iluminismo, o desenvolvimento dos métodos científicos através do uso 

da razão, para comparar que os brasileiros não são personagens passivos ou que vivem 

ainda nos séculos das trevas - uma referência à Idade Média.  

O autor ainda completa citando “argonautas lusitanos”, uma referência aos 

primeiros portugueses que chegaram ao Brasil, ambiciosos, em busca de riquezas e que 

surpreenderam brasileiros nativos com a colonização – como os argonautas da mitologia 

grega que lançaram-se em uma embarcação em busca do velocino de ouro (GOUVEIA 

JÚNIOR, 2007). Como o leitor não assina a carta, apenas com duas letras “N.A” e não 

identifica a sua localidade, não é possível determinar a sua identidade. Ademais, A 

Matutina abria possibilidade para o anonimato em suas correspondências e, 

pesquisadores apostam que “algumas delas, por certo, eram forjadas pelo próprio redator” 

(COSTA, 2013, p.45), ou seja, escritas e publicadas por ele como se fosse um leitor 

correspondente qualquer.  

Ainda sobre os resquícios da abdicação de D. Pedro I e sua repercussão em 

Goiás, saltamos para a edição 204, de 19 de julho de 1831. Nela encontramos mais uma 

correspondência de um leitor que assina como “O Trahirano”, certamente um habitante 

do arraial de Traíras, Norte de Goiás. O trairano narra, assim como o correspondente da 

edição 186, como o vila recebeu a notícia da abdicação e seguiu as orientações e os ritos 

oficiais de Miguel Lino: a celebração de uma missa e o brinde aos brasileiros em 

agradecimento à abdicação ao que o leitor qualifica de “revolução gloriosa” no país. Em 

Traíras foi ainda cantado em coro um hino da abdicação. O correspondente intenta 

mostrar aos leitores d’A Matutina que o arraial também está atento aos acontecimentos 

nacionais. “Sr. Redactor se digne inserir na sua Folha para que se conheça que os 

Trahiranos sabem tomar parte do praser nacional” (A MATUTINA MEIAPONTENSE, 

19 de julho de 1831, n. 204, p.4). Na mesma edição há também outra correspondência de 

um morador de Traíras, possivelmente chegaram juntas as duas cartas à redação d’A 

Matutina, assinada  “Por hum Militar antigo” que narra como o arraial comemorou a 
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abdicação. O relato segue da mesma forma que o primeiro correspondente, mas o militar 

conclui enfatizando que foi assim “os Trahiranos festejao a queda da Tyrannia, e o triunfo 

da liberdade” (idem).  

Na edição seguinte, 205, há um manifesto da Câmara Municipal da Cidade de 

Goiás assinado por oito vereadores e direcionado aos habitantes da capital sobre o 7 de 

abril. Os representantes da esfera política comemoram a abdicação e apelidam o grupo 

político do ex-imperador de “facção” que “insultou o Brasil” e os brasileiros durante seus 

anos de governo. “Nosso Imperador he o Sr. D. Pedro II, o qual entre nós nascido, entre 

nos creado, nos garante a felicidade que d’elle devemos esperar quando chegado a idade 

Constitucional anuir o Governo do Imperio” (A MATUTINA MEIAPONTENSE, 21 de 

julho de 1831, n. 205, p.4). Há no discurso dos vereadores um reforço dos ideais 

nacionalistas quando rogam D. Pedro II, imperador nascido entre os brasileiros. No 

caráter subjetivo do discurso, os vereadores semeiam o que já estava eminente no Brasil: 

uma apatia aos portugueses e uma “caça” aos brasileiros adotivos.  

Como qualquer outro acontecimento histórico de tamanha proporção, a 

abdicação de D. Pedro I trouxera, sem dúvidas, consequências para todo o país, inclusive 

ao contexto regional de Goiás. De todo modo, as províncias do Brasil após a abdicação 

também se beneficiaram, gozando de uma certa autonomia regional que, mais tarde, traria 

mais desenvolvimento econômico, fortalecendo estruturas políticas dominantes, além da 

formação de uma identidade local cada vez mais fortificada. 

 

4.3 OS REFLEXOS DA ABDICAÇÃO EM GOIÁS 

 

No tópico anterior foi possível compreender, por meio da análise das notícias, 

manifestos e correspondências dos atores da esfera política e social de Goiás, como esses 

goianos assistiram ao acontecimento histórico que marcou o Brasil no ano de 1831. A 

abdicação de D. Pedro I não refletiu mudanças apenas no Rio e Janeiro, mas em todo o 

território nacional, e Goiás também demonstrou que não fora apenas uma testemunha 

passiva aos acontecimentos.  

Em todo o país, algumas forças estavam descontentes com a instauração da 

regência: o grupo dos restauradores que imploravam a volta de D. Pedro I e os radicais 
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liberais que queriam o quanto antes uma mudança na estrutura política do Brasil, os quais 

não aceitavam a regência e, muito menos o retorno de D. Pedro I ao poder. Esses grupos, 

os radicais, promoveram sucessivas revoltas contra o poder central no período regencial, 

como exemplo a Cabanagem (Grão-Pará), Balaiada (Maranhão), Sabinada (Bahia), 

Farroupilha (Rio Grande do Sul) entre outras (ASSIS, 2007, p.73). Entre essas duas 

diferentes forças políticas do Brasil, estavam os moderados, apoiadores da abdicação, 

sustentadores do período regencial e, incluem-se, os financiadores d’A Matutina 

Meiapontense. 

As declarações que vimos até agora, mostram que os habitantes da província 

longínqua do eixo político central do país também comungavam com aqueles que 

estavam mais próximos da administração do território nacional e, das declarações 

presentes nas edições d’A Matutina já analisadas, não encontrou-se nenhuma 

manifestação contrária à abdicação ou reflexões consideradas mais radicais para a época, 

como a evocação da quebra do regime monárquico, por exemplo.  

Os escritos por ora analisados são discursos de uma elite burguesa crescente no 

país, ideologicamente vinculada ao grupo político dos moderados que estavam em busca 

de um progresso social e econômico e de uma estabilidade política baseada na obediência 

às leis e à ordem, sempre respeitando a figura um tanto quanto paternalista do imperador 

do Brasil. Até agora, A Matutina tem demonstrado, enquanto mediadora do debate, sua 

habilidade no uso do discurso para estruturar seus enunciados, com base em prerrogativas 

liberais, capaz de conduzir legalmente a sociedade para a formação da opinião pública.   

Na edição 200, datada em 9 de julho de 1831, o Padre Fleury manifesta sua 

indignação em relação à apatia da Câmara de Goiás sobre uma representação do juiz de 

paz da comunidade de Pilar de Goiás, norte da província, contra os abusos praticados por 

um padre da região. Certamente o juiz de paz de Pilar apelou para o redator d’A Matutina 

para que o ajudasse a pressionar a Câmara de Goiás, reconhecendo, portanto, a força do 

jornal enquanto mediador da esfera social e política. O redator publica nesta edição o 

manifesto que havia enviado para a Cidade de Goiás no dia 3 de fevereiro do mesmo ano: 

 

A Câmara Munic.  de Goyaz não procura corresponder ao conceito que 

mereceo ao bom povo deste Município, e como desejamos empregar 

todos os nossos ainda que diminutos cabedais em favor da Lei, e da sua 
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execução, clamaremos sempre pela sua fiel execução, esteja ella da 

parte de quem quer que for (A MATUTINA MEIAPONTESE, 9 de 

julho de 1831, n. 200, p.1). 

 

O questionamento do editorialista coloca em suspeita a função dos 

representantes públicos que não deram prosseguimento à denúncia do juiz de paz. O 

redator diz ainda que é papel dele - já que tornou-se porta-voz da sociedade, na couraça 

de escritor d’A Matutina - cobrar a execução das leis, reforçando sua isenção e sua 

credibilidade ao escrever “esteja ella da parte de quem quer que for”. O redator, 

enfaticamente, sugere e provoca: 

 

He preciso que a Cam. Deixe o estado de aphatia, he preciso que se 

torne mais patriotica deixe cada um considerações particulares, tenha-se 

so em vista o Bem publico, e tudo hira bom, porem ser membro da 

Minicipalidade só para diser-se – fui eleito pelo Povo... &c. isso são 

basofias, e presumções ridículas e fúteis, que cheirao ainda ao antigo 

regime, que tantos males tem causado, e ainda cauza pelos maus hábitos 

que deixou em muita gente (A MATUTINA MEIAPONTENSE, 9 de 

julho de 1831, n. 200, p.1). 

 

 

Por qual razão o redator do jornal publicou esse manifesto? Percebe-se que há 

empregado no discurso do jornal uma certa insatisfação com o governo e sua apatia 

diante dos problemas da Província. Pode haver por parte do enunciador do discurso, 

implicitamente, uma crítica ao próprio Miguel Lino, que mesmo diante da saída de quem 

o nomeou para presidir a província, ainda permanecera no ofício. Ele considera a apatia 

dos representantes do governo “maus hábitos” de um antigo regime, se referindo ao 

primeiro reinado do ex-imperador abdicado. Logo abaixo ao manifesto há uma carta-

reposta assinada pelo próprio presidente da província explicando que as acusações do juiz 

de paz carecia de provas e que a Câmara iria dar prosseguimento às investigações. O 

padre Fleury demonstra uma postura um tanto quanto curiosa, pois publicou sua 

indignação apenas depois de receber a resposta do presidente Miguel Lino.  

Na edição de número 202, de 14 de julho e 1831, há um a cópia de um ofício 

assinado pelo presidente da província de Goiás e encaminhado no final do mês de abril 

do mesmo ano ao Visconde de Goyanna, governador do Rio de Janeiro. No ofício, 

Miguel Lino escreve sobre a tranquilidade da província de Goiás depois da abdicação e 
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que não há nenhum registro de nenhum conflito e promete zelar pela ordem pública da 

região. A preocupação pela ordem pública por parte do governo regencial, após efetivada 

os atos da abdicação, rendeu o encaminhamento de um ofício para todas as províncias do 

país alertando sobre possíveis revoltas de grupos radicais, tanto do lado dos restauradores 

quanto dos exaltados. Por essa razão, o presidente de Goiás respondeu ao ofício com um 

parecer de tranquilidade e ordem na região dos sertões.  

 

Da parte do Sul desta Capital, por onde passa o Correio, já tive certeza 

de estar tudo tranquillo; e tenho mui prezumptiva confiança de que a 

Ordem não será alterada em toda a Província; com tudo redobrarei o 

meo cuidado, para que se não perturbe, fazendo a este respeito as mais 

serias recomendações aos Juízes de Paz (A MATUTINA 

MEIAPONTENSE, 14 e julho de 1831, n. 202, p.1).  

 

 

Assim ele fez, conforme prenunciou no ofício. Miguel Lino de Moraes 

encaminhou aos juízes de paz dos distritos um documento solicitando um atestado de 

tranquilidade das regiões e na edição 211, de 4 de agosto de 1831, A Matutina publica o 

ofício do presidente com a requisição.  

 

O Presidente da Provincia Ordena que o Juiz de Paz desta Cidade lhe 

envie todos os mezes huma informação do estado de socego e 

tranquilidade do seu Destricto; declarando aquelles acontecimentos 

atendíveis, que possao ter tido lugar durante o mês, para formar a 

informação geral da Provincia, que se deve mandar ao Governo. Outro 

sim emprego com o mais effectivo cuidado todos os meios a seu 

alcance para a conservação da Ordem estabelecida pelas Leis; dando 

prontamente parte de algum successo inesperado, que reclame mais 

activas providencias” (A MATUTINA MEIAPONTENSE, 4 de agosto 

de 1831, n. 211, p. 1-2).  

 

A principal preocupação demonstrada pelos governantes foi com uma possível 

guerra entre os brasileiros natos e os brasileiros adotivos, portugueses residentes no 

Brasil – uma vez que a abdicação fortaleceu o caráter nacionalista dos brasileiros e 

incitou certo rancor pelos portugueses.  Estava, portanto, ascendente um sentimento 

antilusitano. 
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A crise do Primeiro Reinado provocou conflitos que colocavam 

diversos interesses em oposição. Os privilégios usufruídos pelos 

naturais de Portugal no governo de D. Pedro I adicionado ao propalado 

risco de reunificação das Coroas acirrou o clima de violência no Brasil. 

Quando estoura na imprensa a notícia da abdicação do Imperador em 

abril de 1831, diversas camadas da sociedade brasileira intensificaram a 

perseguição e a violência física contra os portugueses (COSTA, 2013, p. 

92) 

 

 

As revoltas ocorridas nesse período de regência em várias partes do país 

marcaram o início de uma crise política e social em todo o território nacional, que se 

espalhou, inclusive, para a longínqua província de Goiás, ameaçando a tranquilidade 

local. A declaração de tranquilidade parecia prenunciar o que estava por vir. O primeiro 

alarme das convulsões políticas que desencadearam em Goiás foi o inesperado e brutal 

assassinato dos ouvidores Jerônimo José e Joaquim Teotônio Segurado no Norte de 

Goiás, ambos portugueses, no dia 26 de junho de 1831 por um grupo de pessoas 

composto por goianos e baianos e noticiado pel’A Matutina Meiapontense na edição de 

número 204, 19 de julho de 1831. “O assassinato do ouvidor Castro, prenunciava os 

graves acontecimentos que viriam a se suceder na Província, lançando dúvidas sobre a 

imagem sempre ordeira com a qual se representava Goiás e os goianos” (ASSIS 2007, 

p.47), sobretudo, reproduzida nas páginas do jornal. Assim, a tal tranquilidade publica 

também foi perturbada na Província.  

O presidente de Goiás, Miguel Lino, não se manifesta publicamente sobre o 

assassinato e, ainda, encaminha aos distritos códigos de postura do Rio de Janeiro que 

deveriam ser adotados igualmente em Goiás. O redator insere os códigos no periódico, 

mas faz uma reflexão sobre as medidas de segurança que o presidente pretende adotar em 

Goiás, demonstrando certa antipatia e discordância com o seu governo. 

 

Custa-nos a crer semelhante deliberação; mas combina com outras 

deliberações da mesma comarca, nada deve duvidar. Quem poderá 

achar identidade de circunstâncias na crise atua entre o Rio de Janeiro e 

Goiás? Nós achamos essas Posturas provisórias muito uteis, e boas para 

as actuaes circustâncias em que se acha o Rio, mas aplicadas taes quaes 

a Goyaz he o que, nem hum dos que amar o bem publico approvará (A 

MATUTINA MEIAPONTENSE, 4 de agosto de 1831, n. 211, p. 3).  
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Os códigos de posturas foram as medidas que o governo regencial adotou para a 

cidade do Rio de Janeiro e que previa multa de no mínimo 20 mil réis e prisão a quem 

desobedecesse às ordens – posturas que eram consideradas exageradas para Goiás, 

segundo o redator.  

 

Figura 7 – Parte dos códigos de posturas do Rio de Janeiro que o 

presidente da Província de Goiás adotou 
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Fonte: A Matutina Meiapontense, n. 211, 04/08/1831, p.3. 

 

Os códigos, em suma, proibiam a venda de armamentos e pólvoras sem licença 

da Câmara Municipal, encontros de grupos em locais públicos e autorizavam a patrulha 

local revistar qualquer pessoa que estivesse andando pelas ruas à noite. Além disso, mais 

rigor ao comportamento dos escravos, que não podiam andar mais em grupos e nem mais 

sozinhos a partir das sete horas da noite. 

 

4.3.1 Conflito - esfera política versus mediador 

 

Segundo Habermas (1984, p.78), a imprensa tornara-se uma emergência 

inevitável da esfera pública burguesa. É por meio dela que a relação entre Estado e a 

opinião pública é estreitada, é na imprensa, pois, que a crítica ganha publicização 

exercendo a função de monitorar o exercício das leis pelo Estado. A imprensa adquiriu ao 

longo do tempo um papel importante na fiscalização do Estado para a garantia do 

funcionamento da máquina burocrática e social. No decorrer da observação do conteúdo 

do jornal A Matutina Meiapontense, ficou clara a posição do redator como o principal 

formador e interlocutor da opinião pública, aqui compreendida como pertencente a uma 

esfera social, operante de uma possível esfera pública nascente.  

Os acontecimentos e as críticas aparentes das vozes d’A Matutina ameaçavam o 

atual governo de Miguel Lino de Moraes, que, falhou em não utilizar o jornal para 

defender-se ou manifestar-se perante aos goianos, diante da opinião pública que contava 

apenas com as severas críticas do interlocutor Luiz Gonzaga de Camargo Fleury. Os 

goianos começara, então, a duvidar do caráter de Miguel Lino, tendo em vista a demora 

no envio de informações aos distritos e à própria A Matutina – a única fonte de 

informação legitimada daquela sociedade. Como se era de esperar, o padre Fleury critica 

Miguel Lino, o que evidencia o choque entre as elites goianas e o presidente da província, 

brasileiro adotivo.  

O redator fala, pela primeira vez, da importância do jornal enquanto formador da 

opinião pública. Em um longo editorial, publicado na edição 216, em 16 de agosto de 

1831, Luiz Gonzaga de Camargo Fleury realiza importantes reflexões, motivadas, 
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certamente, pela carta ríspida que recebera do presidente da província que se manifestou, 

pela primeira vez, sobre as duras críticas que vinha recebendo do redator. A Matutina 

tornou-se na edição 216 um palco de debate do conflito entre o formador da opinião 

pública, respeitado pelos goianos e talvez o maior representante do grupo dos moderados, 

com o presidente da província de Goiás.  

Miguel Lino de Moraes comunica com o redator enviando-lhe uma 

correspondência como leitor. Nesta análise tem-se Miguel Lino como sujeito 

representado nas duas esferas: política enquanto um representante do governo e social 

enquanto correspondente do A Matutina.  

 

Sempre prompto em defender o que mais prezo, permita-me na sua 

Matutina esta correspondência, objectando a intriga, que ali se 

fomentou contra meu conceito mas que a Matutina não poderá vencer, 

em quanto se servir de lugares comuns, e não apresentar factos reaes, 

sem prova em contrario (A Matutina Meiapontense, 16 de agosto de 

1831, n. 216, p. 4).  

 

 

O presidente da província inicia a carta com solicitação de defesa diante das 

denúncias que o redator fizera em edições anteriores, responsabilizando Miguel Lino 

pelos assassinatos dos ouvidores portugueses. Segundo Padre Fleury, foi em razão da 

apatia do governo diante do perigo eminente que os assassinatos ocorreram. Em tom 

ríspido, Miguel Lino provoca o redator: 

 

Se o Sr. Redactor se servisse de hum bocadinho  de Hermeneutica, e 

reflectisse quanto arriscada he, no tempo prezente, aquella sua opinião – 

mas não se mostrou nesta Prov. Grande empenho em se participar aos 

povos os felices sucessos da Abdicação – talvez seguisse as doutrinas 

dos Redactores mais conceituados e de tacto fino para encaminhar a 

opinião publica a favor dos interesses do Brasil (idem). 

 

 

Na provocação, o presidente da província faz severas críticas ao sacerdote e 

apela para a integridade profissional dele quando compara com outros redatores 

conceituados que, segundo Miguel Lino, se preocupam com os interesses do Brasil. 

Nesse instante, o presidente pressupõe que o redator d’A Matutina possivelmente tem 
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interesses adversos ao informar a esfera social sobre denúncias infundadas e que se ele 

bem pensasse, já que se diz pertencer à classe dos moderados, as suas opiniões 

estimulavam a desconfiança do povo goiano em relação aos brasileiros adotivos, o que 

provocaria mais o conflito e alimentaria ainda mais o sentimento antilusitano. Segundo 

Miguel Lino, falta ao redator uma capacidade intelectual de interpretar melhor a situação 

política do Brasil. Para finalizar, o representante da esfera social e política, aqui 

compreendido, aproveita o desabafo e sugere ao redator que melhor seria se A Matutina 

fosse produzida na capital da província: “Se o Sr. Redator fizesse o favor e vir para aqui 

escrever o seu Periodico, ficaria ao alcance do que se passa, sem aproveitar informações 

de caminho, e render-me-hia mais justiça” (idem).  

Pela sequência lógica da carta enviada por Miguel Lino ao redator, não há 

indícios de edição, até porque o julgamento é austero e muitas orações poderiam estar 

sujeitas ao corte pelo editor, o que, aparentemente, não fora feito. Contudo, o redator 

escreve, como já supracitado, uma reflexão em resposta à carta e a insere na página dois 

do jornal, ou seja, em posição anterior à carta, anexada na página quatro. Os leitores 

prestigiariam, portanto, pela sequência, primeiro a resposta do redator para depois 

conferir a correspondência do presidente.  

 

Noticias desta Cidade, que alcançao até 3 do corrente, nos certificao do 

estado tranquillo, em que ali se acha o povo: tornando-se frustradas as 

perversas maquinações, com que inimigos da ordem tentarão semear a 

desconfiança entre os Brasileiros natos, e adoptivos. O Povo Goyano he 

dócil, e grato, e só quem desconhece a firmeza do seo caráter 

conceberia a mais execrável das maldades, excitando, por meio da 

intriga, a suspeita, e a ingratidão para com honrados Cidadãos a que 

Goyaz será sempre reconhecida; esperamos todavia que taes 

energúmenos despresados, como merecem, no conceito dos Goyanos, 

não ousarão jamais reproduzir suas damnadas intenções (A 

MATUTINA MEIAPONTENSE, 16 de agosto de 1831, n. 216, p. 2) 

 

 

O editorialista inicia a sua reflexão ecoando preocupação. Após os assassinatos 

dos ouvidores portugueses no Norte de Goiás, a tranquilidade da Província fora 

perturbada – a ordem que os moderados tanto almejavam parecia ameaçada por um grupo 

de radicais. No trecho acima, o redator denomina de “inimigos da ordem” aqueles que 
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semeiam a discórdia entre os brasileiros natos e os adotivos e reconhece a importância 

dos portugueses para Goiás.  

O redator segue seu editorial e inicia sua crítica ao presidente. Para ele, o 

silêncio do governante é, talvez, a razão pela qual cessou-se a paz em Goiás.  

 

A marcha que o governo da Provincia tem adoptado de dar publicidade 

aos seos actos, instruhindo o povo sobre suas medidas para felicitar, e 

tranquilizar a Provincia; concorrerá certamente para obstar a 

disseminação de falços rumores imutados ao mesmo Governo, e 

dissipará quaisquer suspeitas de que espíritos, ainda mesmo dotados da 

melhor intenção, e boa fé, mas vacilantes na presente agitação política, 

se tem deixado talvez possuhir. A publicidade dos actos de hum 

Governo, garantindo-o das injustiças do Publico, e procurando-lhe a 

mais doce recompensa de seos trabalhos, torna-se muito favorável aos 

mesmos governantes, e quando hum Governo procura subtrahir-se a 

inspecção publica, he porque se acha possuhido do desejo de governar 

sem responsabilidade: hum tal governo emprega todos os meios de 

impor para com o publico, para ver se consegue sugeita-lo pela 

ignorância (A MATUTINA MEIAPONTENSE, 16 de agosto de 1831, 

n. 216, p. 2-3) 

 

Segundo o enunciador, a publicidade dos atos de governo torna-se uma medida 

essencial para uma aproximação da esfera política à esfera social, e, não é tratando esse 

público pela ignorância, ou seja, sem a publicização dos atos e medidas de governo, que a 

tranquilidade reinará, conforme na sua concepção.  

Padre Fleury continua ainda mais incisivo afirmando que a opinião pública é 

uma espécie de tribunal da esfera política e, quando há uma comunicação transparente 

entre as esferas, há também a garantia de uma maior confiança do povo: “por isso que por 

ella [publicidade dos atos], ele vai ser julgado pelo Tribunal que vale mais que todos os 

Tribunaes; falamos da opinião pública (idem, grifo nosso). Neste sentido, admite que o 

discurso do jornal faz parte das lógicas sociais, as quais conseguem ser entendidas pelo 

público - não restando dúvidas do poder da publicidade para a política. E a publicidade 

entende-se também como publicação dos atos no próprio jornal A Matutina 

Meiapontense. Para o redator:  

 

Se o Governo desta Provincia tivesse adoptado esta publicidade, desde 

que appareceo a Matutina, que lhe foi oferecida para esse fim, acharia 



107 
 

agora a melhor firmada em seo favor a confiança publica; não se 

podendo admettir que o Sr. Presidente desconhecesse as vantagens que 

tal publicidade oferece aos governantes e aos governados, conhecendo 

estes a conducta daqueles, e os primeiros os votos dos segundos, por 

quanto S. Ex. lançou mão deste meio todas as vezes que o julgou 

preciso para defender a sua reputação; como porem vemos agora 

corrigida essa falta politica, nos enchemos do mais exuberante praser; 

considerando que no estado actual da Provincia em que homens mal 

intencionados procurarão perturba-la, dirigindo-se mais contra os 

homens, do que contra as ideias politicas do systhema de Governo, que 

felismente adoptamos, nada podia concorrer tanto para o 

restabelecimento da ordem, como a publicidade das medidas que o 

Governo adoptou; nelas se reconhece justiça, fortaleza, e energia, e por 

conseguinte, dando-se-lhes exacto cumprimento, podemos assegurar o 

gozo da mais perfeita tranquilidade em toda a Provincia. 

 

 

Mais uma vez o editor reforça o poder do jornal enquanto objeto de manutenção 

da ordem social e releva nas entrelinhas a intenção do A Matutina – formar a opinião 

pública a partir dos valores liberais do grupo político ao qual o editor e o dono do veículo 

fizeram parte. Pode-se, por assim dizer, que há uma intenção implícita do redator pela 

política, assim como ocorrera na Europa, segundo Habermas, em que os jornais 

projetaram os membros da esfera pública burguesa para operar a esfera política. “Esta 

camada burguesa é o autêntico sustentáculo do público, que, desde o início, é um público 

que lê” (HABERMAS, 1984, p.41). A “opinião pública” enquanto tribunal, segundo o 

redator, era formada por um grupo de cidadãos que assistiam à esfera política e julgavam 

as suas ações, condenando-as quando consideradas contrárias à Constituição e 

absolvendo-as se o Estado estivesse em dia com o cumprimento das leis. E no meio desse 

julgamento da opinião pública estava o espaço público, lugar em que todas essas ações 

podem ser observadas. Neste contexto tem-se A Matutina como o novo espaço para a 

publicização dos atos públicos. 

 

4.3.2 A deposição de Miguel Lino de Moraes 

 

O esforço do redator em convencer o presidente da província que sua atuação 

fosse duvidosa cessou-se, como pode ser observado nas próximas edições d’A Matutina. 

O conflito entre Miguel Lino e o padre Fleury que ganhou destaque nas páginas do jornal, 
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analisado no tópico anterior, publicado no dia 16 de agosto, já não tivera mais 

importância.  Perante a crise do governo de Miguel Lino de Morais, os grupos políticos 

goianos já se organizavam com o objetivo de alcançar o poder. Por um lado, o grupo de 

eminentes radicais, que tinham como dirigentes o padre Luiz Bartholomeu Marques e o 

capitão Felipe Cardoso. Ambos encontravam-se em cargos bem influentes na estrutura 

administrativa e no panorama político: Luiz Bartholomeu era vice-presidente da 

província, ao lado de Miguel Lino, e o capitão Cardoso comandante interino das Armas 

de Goiás.   

O grupo do vice-presidente começou um movimento político e no dia 14 de 

agosto de 1831, reforçando o ideal antilusitano voltaram-se contra o Miguel Lino, com o 

apoio do seu colega, o bispo Dom Francisco Ferreira Azevedo da Cidade de Goiás e de 

parte das tropas da província, aplicaram um golpe em toda a estrutura administrativa, 

depondo o presidente Miguel Lino e demais brasileiros adotivos dos cargos públicos. “A 

rebelião das tropas fez-se manifestar por ofício encaminhado ao Conselho do Governo 

para que fossem depostos todos os brasileiros adotivos que ocupassem cargos no governo 

da província” (ASSIS, 2007, p.76).  

A estratégia de Bartholomeu Marques foi elaborar um abaixo-assinado contra 

Miguel Lino. No documento, que segundo relatos dos assinantes arrependidos - que 

foram persuadidos por soldados militares para assinarem-no - havia apenas a afirmação 

que estavam em defesa do Brasil. Por isso, Bartholomeu argumenta que a deposição do 

ex-presidente foi um requerimento que partiu do próprio povo de Goiás, enquanto foi 

uma estratégia forçada. A partir do reconhecimento do golpe de estado, o redator d’A 

Matutina passou a publicar uma série de correspondências de pessoas afirmando que 

foram enganadas ao assinar o documento forjado por Bartholomeu Marques.  

 

Temos recebidos muitas cartas, e documentos, que vão apresentãdo a 

ponta da meada, que baralhou muita coisa em Goyaz nos tumultuosos 

dias 14, 15 e 16 de Ag. p. p. muitos tem reclamado suas Assignaturas, e 

refferem que foraõ convidados para assignar no dia 16, sendo a 

Deposiçaõ no dia 14; e na Lista dos Assignantes algumas coincidências 

se encontraõ com a celebre desordem dos dias 14, 15 e 16 de Julho no 

Rio, porquanto além de se assignarem ate meninos de 10, e 12 annos, 

acha-se um tal Joaõ Joze Damasceno de Oliveira assignado duas vezes, 

e sendo ele mesmo de idade talvez de 18 annos, segundo se nos diz (A 

MATUTINA MEIAPONTENSE, 4 de outubro de 1831, n. 237, p. 4). 
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Vários representantes da esfera política que assinaram o documento, enviaram 

também correspondências ao A Matutina para retratar com o público, justificando que 

não sabiam na verdade que se tratava de um golpe de Bartholomeu e que não  tinham 

intenção de provocar a desordem na Província. Em geral, as correspondências seguiam o 

formato desta, assinada por Joaquim Antonio Fraga: 

 

Achei me como Soldado no dia 14 e Agosto, de triste recordação unido 

a Corporação Militar por me haverem persuadido, que hia defender o 

Brasil: como porem agora conheço que iludiram-me, e que pratiquei 

hum acto contra a Constituição do Império, e Leis existentes, vou por 

meio da sua Folha confessar o meu erro, erro a que me conduzio a 

persuasão de certas pessoas a quem cegamente obedeci. Eu pesso que a 

V.S e todos os Cidadãos amantes da Patria fiquem persuadidos que os 

meus sentimentos que me animao são defender a Constituição, obedecer 

as leis (A MATUTINA MEIAPONTENSE, 13 de outubro de 1831, n. 

241, p.3).  

 

 

Os moderados vinham construindo ao longo de um ano com a implantação d’A 

Matutina um discurso liberal, burguês, questionador e, muitas vezes, contraditório, marca 

característica do grupo como já esgotamos nos capítulos anteriores. Mas a deposição de 

Miguel Lino, arquitetada pelos radicais exaltados, colocou em crise todo o discurso de 

construção da opinião pública e do nascimento de uma possível identidade regional, 

tendo em vista que os radicais, principal grupo de oposição aos moderados, assumiram 

provisoriamente o poder em Goiás.  

Neste ínterim, A Matutina narra o golpe em Goiás e, o redator, que mal sabia o 

que estava por vir na ocasião do seu conflito pessoal com Miguel Lino, informa na edição 

219 de 23 de agosto de 1831 que: 

 

Pessoa fidedigna nos certifica que segunda-feira do corrente houve hum 

movimento nesta Capital e que os seos resultados forao demitir-se da 

Presidencia o Exm. Sr. Marechal de Campo Miguel Lino de Moraes, 

passando a tomar Posse da Administração da Provincia o Sr. Conego 

Luiz Bartholomeu Marques, Vice-Presidente (A MATUTINA 

MEIAPONTENSE, 23 de agosto de 1831, n. 219, p.4).  
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Sem divulgar a identidade da fonte, o redator narra os acontecimentos na capital 

da província que tiveram como resultado a deposição dos cargos públicos todos os 

brasileiros adotivos, incluindo Miguel Lino de Moraes. O responsável pelo movimento, 

como já exposto, era o Padre Luiz Bartholomeu Marques, vice-presidente da província. 

Interessante é notar a rapidez que a notícia da deposição de Miguel Lino chegara à Meia 

Ponte, em seis dias após a demissão. 

Na  próxima edição, número 220, de 25 de agosto de 1831, o redator confirma a 

notícia da deposição depois de fontes que presenciaram os movimentos em Goiás 

assegurarem a veracidade dos fatos. Padre Fleury se mostra consternado com o 

acontecimento e diz que chegou a duvidar da tal fonte fidedigna que dera a noticia em 

primeira mão para A Matutina e explica o porquê da suspeita: “por ser tal exigência 

inconstitucional e a sua concepção arbitrária” (A MATUTINA MEIAPONTENSE, 25 de 

agosto de 1831, n. 220, p.3). Para o grupo dos moderados políticos toda e qualquer ação 

de desobediência às leis eram consideradas posturas arbitrárias, independente se o lado da 

oposição fosse restauradora (que buscava uma monarquia absolutista e a volta dos 

portugueses nos cargos públicos) ou exaltada (com ideais republicanos e antilusitanista).  

O redator mostra aos leitores d’A Matutina sua consternação frente ao 

movimento que não só forçou a saída do presidente da província, como depôs todos os 

brasileiros adotivos dos cargos públicos. E, diante da inconstitucionalidade, sustentava 

seus argumentos com base na moderação liberal. 

 

He verdade que muita gente naõ entendendo bem o que he povo, e quaes as 

atribuições da Soberania, se persuadem que a Tropa da Capital representa o 

povo da Prov., e outros que disem que a Prov. he representada pela gente da 

Capital: mas o povo da Capital, e ainda mesmo de uma Prov. toda naõ tem em 

si a Soberania do Brasil, a quem devemos obedecer; a Prov. tem huma porçaõ, 

ou parte moral da Soberania, e considerando mesmo todos os povos das Prov. 

do Brasil convem destinguir os homens, que pelas suas qualidades entraõ no 

Pacto social para poderem representar as Prov. e estas todas faserem a 

Soberania da Naçaõ; e por ventura uma Naçaõ deve obrar arbitrariamente? 

Porque um povo he Soberano naõ se segue que possa fazer licitamente tudo o 

que lhe vier a cabeça, e se toda uma Naçaõ naõ deve obrar contra os fins da 

associação, e princípios eternos de justiça, como poderá fazer uma Cidade, ou 

ainda mesmo huma Província? (A MATUTINA MEIAPONTENSE, 25 de 

agosto de 1831, n. 220, p.3).  
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A exaltação da sua posição liberalista é clara nesta reflexão. O liberalismo é uma 

constante no discurso dos moderados e pressupõe uma ideologia política que compactua 

com a existência de um Estado organizado. Um dos principais preceitos da doutrina 

liberal é manter um clima de paz e tranquilidade, possibilitando uma maior cooperação 

pacífica entre os cidadãos para a garantia de uma soberania nacional (STEWART JR, 

1998). Porém, o discurso de ordem também apregoa um certo conservadorismo velado. A 

posição dos moderados ocasionaram mais tarde o desenvolvimento da filosofia positivista 

de ordem e progresso, que, além de proporcionar o desenvolvimento os estudos sociais, 

influenciou grandes movimentos ultraconservadores tanto na Europa com o nazi-

fascismo, quanto no Brasil no século XX com a instauração do regime militar.  

No trecho supracitado d’A Matutina, as palavras “justiça”, “nação”, “soberania” 

e “povo”, são prerrogativas semânticas que reforçam o ideal apregoado no discurso do 

padre Fleury que intenta em todo o trecho esclarecer o que é o povo, já que, 

arbitrariamente, o vice-presidente perpassou os limites constitucional e ignorou o seu 

povo. É evidente que semanticamente o conceito de povo e cidadania para o contexto do 

século XIX é diferente daquele que conhecemos hoje. Do ponto de vista do discurso 

propagado pelo A Matutina, o modelo liberal ainda reforçava a posição do redator porque 

neste período: 

 

abriu o campo da discursividade para “todos” os indivíduos, como um 

direito privado vinculado à esfera da sua atuação como público apto à 

tematização racional e comunicativa da vida (direito de liberdade de 

expressão, opinião, impressão, reunião, publicação) e à regulamentação 

de estruturas e iniciativas de interesse coletivo pela representação 

política da sua opinião (direito de voto, de petição etc.) (RIBEIRO, 

2004 p.73). 

 

Para o pensamento do redator, os cidadãos são indivíduos que ocupam um papel 

social de destaque na esfera social e política, àqueles que são qualificados legalmente 

para o exercício do seu direito político, ou seja, o homem ideologicamente burguês que 

mesmo sendo parte de uma minoria social, representava toda essa esfera social, falava em 

nome do “povo” e em busca de uma soberania nacional. Como o discurso do jornal é 

constitucionalista, legalista, ou seja, o “homem de bem” é aquele que se curva às leis, à 
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Constituição, a garantia dessa soberania nacional se dá a partir da boa ordem, da 

obediência às leis, e, como consequência, à hierarquia política.   

A publicação do Padre Fleury na edição 220 se encerra com uma nota de rodapé 

informando que a redação recebeu um ofício do atual presidente da província 

comunicando os acontecimentos, mas A Matutina já estava no prelo - em processo de 

impressão – porém, antecipa à notícia.   

 

Recebemos as participações officiaes dos acontecimentos depois de já 

se achar no Prelo a presente Folha, nos seguinte N. N. as publicaremos, 

mas cheios de praser antecipamo-nos já a diser, que se bem houvesse a 

exigência para a deposição geral dos Adoptivos, e que assim conviesse 

o Exm. Cons. naõ se deo cumprimento a tal deliberação senaõ na 

Cidade, e seo Termo. Louvores por tanto sejaõ dados aos que de tal 

arte livraraõ a Prov. de muitos dissabores (A MATUTINA 

MEIAPONTENSE, 25 de agosto de 1831, n. 220, p. 4). 

 

 

Os “muitos dissabores” assinalados pelo redator refere-se ao decreto do Padre 

Bartholomeu Marques que solicita aos arraiais a deposição dos portugueses dos cargos 

públicos, o que certamente os representantes de outras comarcas ao perceberem a 

inconstitucionalidade do pedido, não seguiriam o ordenamento do atual presidente - a 

deposição ocorreria apenas na capital da Província.   

Nas edições seguintes o redator publica os decretos de deposição dos brasileiros 

adotivos dos cargos públicos. Ao que parece, como pode ser observado ao analisar as 

edições posteriores, ao contrário de Miguel Lino de Moraes, Bartholomeu Marques envia 

constantemente ao redator os atos oficiais e as deliberações do seu governo. Na edição 

222, já no final da última página depois de inserir os decretos do atual presidente, o 

redator publica o seguinte anúncio: 

 

Todos os Srs. Brasileiros adoptivos, naõ so residentes nesta Provincia, 

como em outra qualquer deste Imperio, que naõ tiverem perdido o 

Direito de Cidadaõ Brasileiro, na forma do art. 7º do Tit. 2º da 

Constituição, acharaõ em Meyaponte cordeal agasalho, e uma franca, e 

amorosa hospitalidade: a salubridade do clima, e a fertilidade do seo 

território lhes offerece commodos meios de subsistência, e o caracter 

firme, e probo de seos habitante que naõ admitem outra distinção entre 

os Cidadãos Brasileiros, senaõ a do § 14 do Art. 179 da Constituiçaõ 
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lhes assegura a inviolabilidade dos Direitos garantidos pela Constit. do 

Imperio (A MATUTINA MEIAPONTENSE, 30 de agosto de 1831, n. 

222, p. 4). 

 

 

O anúncio demonstra o esforço das elites de Meia Ponte em iniciar um processo 

avesso ao impetrado pelo atual presidente da Província. De maneira subjetiva, o 

comunicado tornara-se um chamamento público a todas as demais vilas na adesão ao 

movimento iniciado em Meia Ponte pelo redator Padre Fleury com o apoio do 

Comendador Joaquim Alves de Oliveira – de “adotar” os portugueses que foram 

extirpados dos seus cargos. O redator cita a Constituição para deslegitimar a insurreição 

de Bartholomeu Marques. Mas, segundo Costa (2013) a intenção do anúncio: 

 

encobria o interesse real em proteger os direitos das camadas de 

proprietários portugueses que foram lesados desses direitos na Capital 

da Província. Não era o amor aos “irmãos” lusitanos que os aproxima 

da elite de Meia Ponte, mas sim a condição de proprietários. 

Nitidamente, a intenção era atrair ao Arraial proprietários portugueses 

para fortificar economica e socialmente o local. As elites de Meia Ponte 

se utilizaram do discurso sobre a manutenção da ordem e dos valores 

constitucionais para se apoderaram do comando da Província de Goiás  

(COSTA, 2013, p. 153). 
 

 

De acordo com Costa, independente dos interesses subjetivos dos líderes de 

Meia Ponte com a declaração de abrigo aos brasileiros adotivos, a iniciativa foi bem 

sucedida, pois “quase todos os portugueses que foram depostos em Goiás se instalaram 

temporariamente em Meia Ponte” (idem, p. 154) e, de passagem, o ex-presidente da 

província também gozou da acolhida dos meiapontenses. 

Depois de ser deposto do cargo de presidente da província de Goiás, Miguel 

Lino de Moraes deixa a cidade com destino a São Paulo e Rio de Janeiro. No caminho, o 

ex-presidente se hospeda no Engenho de São Joaquim, fazenda do dono do jornal situada 

nas proximidades de Meia Ponte, e de lá se corresponde pela última vez com o redator 

d’A Matutina. Já de forma saudosista, se despede de Goiás e faz seu último pedido ao 

redator: 
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Tive ocasião de ler as ultimas folhas da Matutina de Ns. 214 a 221, 

sinto falta, na inserção das actas do Cons. Do Governo., em as reuniões 

extraordinárias primeira quando o convoquei a 22, segundo me recordo, 

do mez passado, na qual fiz ao Cons. huma exposição franca das 

críticas circunstancias da Prov.  e contava a um plano de prevenções (A 

MATUTINA MEIAPONTENSE, 3 de setembro de 1831, n. 224, p. 4). 

 

 

Segundo o correspondente, o redator deixou de veicular no jornal atas do 

Conselho de Governo importantes que o ex-presidente deliberara em seus últimos dias de 

administração. Conforme consta, os documentos foram enviados para o redator, porém, 

não foram publicados n’A Matutina. A correspondência segue, mas, agora, em tom 

amistoso e de reconciliação, Miguel Lino se retrata publicamente com o Padre Fleury. 

 

Queira fazer-me o favor de desculpar a acrimonia com que lhe escrevi a 

corresponencia inserida no nº 216; o momento era critico, abilles estava 

agitada por muitas outras razoes que me affligiao. Espero continuar a 

dever-lhe o favor de publicar as minhas correspondências na sua 

Matutina e de publicar esta, que lhe dirijo do Engenho de S. Joaquim 

em continuação da rápida viagem que ententei para S. Paulo, e de la ao 

Rio de Janeiro; oferendo-me a V. S como sem Constante Vem. E muito 

aff. Miguel Lino de Moraes. 31 de Agosto de 1831. (A MATUTINA 

MEIAPONTENSE, 3 de setembro de 1831, n. 224, p. 4). 

 

 

 Para o correspondente, a rispidez da carta anterior foi em razão da crise política 

que vivia sua administração e a cidade de Goiás e, por fim, se desculpa pelo embate que 

tivera com o padre. As edições que sucedem à carta anexam respectivamente os atos 

oficiais do governo de Miguel Lino, mesmo não sendo ele mais o representante de Goiás 

na esfera política. 

Às vésperas do sete de setembro, na edição 225, o redator evoca, sugerindo a 

todos os meiapontenses, uma comemoração pelo primeiro feriado da independência após 

a abdicação de Dom Pedro I. Para ele, apesar de toda a crise política que Goiás estava 

enfrentando fazia-se importante uma comemoração: “qual será o Brasileiro, que não sinta 

dilatar-se o seo coração e abrasar-se no doce praser de solemnisar tão Glorioso Dia?” (A 

MATUTINA MEIAPONTENSE, 6 de setembro de 1831, n. 225, p.4). O redator declara o 
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sete de setembro de 1831 como o “Primeiro Dia do Brasil” e finaliza convidando ao povo 

meiapontense para uma missa em comemoração ao dia festivo.  

A preocupação do atual representante do governo de Goiás em corresponder 

com A Matutina de forma ágil era tão evidente que, no dia oito de setembro, escreveu 

uma carta para o redator em resposta à correspondência de Miguel Lino de Moraes, 

publicada cinco dias antes, como já analisada por esta pesquisa. E na edição 230, 17 de 

setembro de 1831, a correspondência do presidente da província foi publicada no jornal. 

Enquanto Miguel Lino demorava a se corresponder com A Matutina e o próprio redator 

reconhecera isso, Luiz Bartholomeu Marques apresentava reconhecer a importância do 

jornal enquanto mediadora do discurso e de conflitos. Ele usa o periódico para se 

defender diante das indiretas proferidas por Miguel Lino em sua última correspondência. 

 

O Sr. Marechal nessa mesma correspondência procura justificar-se para 

com V. S das odiozas expressões, que emittira na sua Proclamação de 

21 de julho, e que forao por V. S. censuradas, como aqui mesmo o forao 

até no acto em que a tal Proclamação se publicou. [...] Diga pois o Sr. 

Marechal o que quizer: minha consciência está tranquila. [...] Basta, Sr. 

Redator. Melhores Documentos tenho, mas que não são agora para o 

caso; em outra occaziao tratarei deles, se me desafiarem: por ora dou-

me por satisfeito, e tanto não quero mal ao Sr. Marechal que lhe dezejo 

muito boa viagem. (A MATUTINA MEIAPONTENSE, 17 de setembro 

de 1831, n. 230, p.3-4) 

 

Na edição de número 236, o redator publica o pedido de Bartholomeu Marques 

para que se insira os Ofícios de seu governo, cuja publicidade, segundo o presidente, 

interessa ao público leitor do jornal. 

O curioso é que o redator, desta vez, não comenta as correspondências, tanto a 

do ex-presidente quanto do atual. Como não há nenhum manifesto a respeito, não 

podemos fazer uma inferência empírica, mas o silenciamento do redator faz-nos suspeitar 

de um afastamento das diferentes posições a fim de evitar outros eventos conflitantes e 

reforçar sua posição política enquanto moderador e mediador da esfera pública. 

Em se tratando de esfera pública, membros da sociedade e leitores d’A Matutina 

permaneceram em silêncio diante do conflito até a edição 239, de oito de outubro de 

1831. O correspondente rubrica como “Seu Assignante” e inicia sua manifestação 

sugerindo uma razão para o silêncio do povo de Goiás que, até o momento, não se 
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manifestara. O assinante faz uma denúncia em sua carta. Segundo ele, alguns leitores tem 

“declarado que não escrevem a este respeito para a Matutina com medo de algum tiro. Tal 

he o estado de coacção, em que ainda se acha a Cidade” (A MATUTINA 

MEIAPONTENSE, 8 de outubro de 1831, n. 239, p.1). Ele se refere à forma imperiosa 

que o atual presidente da província tem agido com seus patrícios e o pânico que causara 

em Goiás depois da deposição.  

O leitor - que parece residir na capital da província, pois narra como expectador 

dos fatos que sucederam a deposição de Miguel Lino de Moraes da função de presidente -  

demonstra afeição ao redator e sua posição política. O correspondente chama, ainda,  de 

“anarquista” o atual presidente pelo ato de deposição de Miguel  Lino e todos os 

brasileiros adotivos. Pela maneira detalhada que o leitor narra o acontecimento, bem 

como pela iniciativa “corajosa” da carta,  sobretudo porque ele mesmo diz que o povo 

estava coagido em corresponder com o jornal, é possível inferir a partir do seu discurso, 

que ele seja possivelmente membro da administração do governo.  

Mesmo notando uma queda no número de correspondências que tratassem do 

conflito político goiano, os prelos d’A Matutina não pararam de trabalhar no esforço para 

deslegitimar Bartholomeu Marques e seus aliados políticos. O redator em oposição aos 

radicais, com intento de contornar o novo cenário político que havia se estabelecido, 

demonstra um desejo de combater os agitadores sociais radicais e os absolutistas, 

defendendo a liberdade política dentro de uma ordem estabelecida em Lei, com base no 

constitucionalismo monárquico. Padre Fleury explica a diferença entre as duas ideologias 

em um pensamento inserido no jornal mineiro “O Mentor das Brasileiras”, editado em 

São João Del Rey e direcionado ao público feminino.  

 

Que differença ha entre hum absolutista e hum anarquista? nenhuma; 

aquelle quer que um so governe a todos, e este pretende que nenhum 

seja governado, porem ambos aprovao o arbitrio, e aborrecem a Lei. 

Tem-se visto em todos estes o dezejo ardente de dominar, mas a 

ambiçao que os devora é a causa de perecerem na acquisiçao da presa, 

que procurao; porque nenhum pode soffrer que o outro occupe o mesmo 

lugar; para qual luctava. Qualquer destes monstros sao capazes de 

arruinar a sociedade mais bem constituida; trabalhemos por tanto em os 

desterrar para longe de nós; nao consintamos que envenenem com seu 

alito pestifero o ar que respiramos, senao morremos todos 

irremediavelmente. A Lei, e so a Lei seja a nossa guia; fora della nada 
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procuremos alcança (A MATUTINA MEIAPONTENSE, 15 de outubro 

de 1831, n. 242, 1831) 

 

 

Os moderados manifestaram n’A Matutina a inconstitucionalidade da posição de 

Bartholomeu Marques na exoneração de cargos públicos os brasileiros adotivos. Segundo 

o previsto na Constituição de 1824, artigo 6º, IV, outorgava-se aos brasileiros adotivos, os 

mesmos direitos garantidos aos brasileiros natos.     

 

Todos os nascidos em Portugal, e suas Possessões, que sendo já 

residentes no Brazil na época, em que se proclamou a Independencia 

nas Provincias, onde habitavam, adheriram á esta expressa, ou 

tacitamente pela continuação da sua residência21. 

 

 

A reflexão do O Mentor das Brasileiras define como “monstros” as ideologias 

anarquistas e absolutistas e que “envenenam” a sociedade e importando para um contexto 

regional, por que não a sociedade goiana? E a passagem provocativa segue, para caso não 

sejam retirados da liderança política “morreremos todos irremediavelmente”. E, em 

seguida, não deixa dúvida sobre a sua estratégia de discurso a partir do pensamento do 

jornal mineiro, que é manter o equilíbrio do sistema, pois “a Lei, e so a Lei seja a nossa 

guia: fora della nada procuremos alcançar” (idem).  

O esforço continua e o redator, na edição de número 250, insere para o 

conhecimento dos leitores os nomes dos 35 principais jornais brasileiros que comungam 

com a linha editorial moderada d’A Matutina. São jornais do Pará, Maranhão, Bahia, 

Ceará, Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Segundo o redator, são 

periódicos e vozes de uma liberdade desperta, “escriptos no sentido da ordem e 

combatendo a anarchia” (A MATUTINA MEIAPONTENSE, 3 de novembro de 1831, n. 

250, p.4). Estão  entre os jornais citados pelo padre Fleury: A Opinião (PA), Pharol 

Maranhense (MA), Gazeta Cearense (CE), Diário Constitucional (PE), Gazeta da Bahia 

(BA),  O Astro (MG), A Matutina (GO), Aurora (RJ) e Sentinella do Sul (SP). Na 

                                                           
21 Disponível em -  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm - acessado em 15 

de março de 2018.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm


118 
 

sequência, o redator cita nove jornais de oposição que, segundo ele, tomam frente 

anárquica. Obviamente existiam mais jornais no país que eram considerados de oposição 

aos moderados, mas a exposição dos nove frente aos 35 pode ter sido uma estratégia do 

redator para mostrar aos leitores que é muito mais alta a “voz da liberdade” no comando 

dos moderados que na couraça da oposição.  

Mesmo com tanto esforço na formação da opinião pública, na mediação dos 

conflitos em Goiás, a posição contrária d’A Matutina diante da postura do presidente da 

província em depor os brasileiros adotivos e o anúncio de acolhimento dos portugueses 

no Arraial de Meia Ponte, geraram uma certa inquietação em alguns goianos que 

acusaram o redator de traidor dos brasileiros. Essas acusações são inferências desta 

pesquisadora, uma vez que não há registro delas n’A Matutina, porém, o redator escreve, 

na edição 254 uma longa reflexão que assemelha a uma defesa de sua posição. O redator 

parece estar agora sentado no banco dos réus e se defende diante da opinião pública, ou 

do tribunal, como ele mesmo denominou em edições passadas.  

 

Disserem que a Matut. Defende os Europeos he um diser muito 

genérico, e que admite interpretações bem alheias da nossa intenção. 

Como homem, os deveres da humanidade nos fazem amar os 

Adoptivos, mas como Cidadão Brasileiro reconhecemos que a maior 

parte dos males que hoje pezao sobre nos provem d’estes homens, que 

unindo a mais negra perfídia a maior das ingratidões tao mal tem pago 

nossa franqueza e generosidade. Não he bem portanto rasao que uma 

parte do povo tem concebido indignação contra os Adoptivos, e não 

duvidamos mesmo que muitos sejao criminosos, grandes trahidores e 

que ainda vivao zombando dos nossos: clamaremos sempre pela sua 

punição, mas queremos que isso se faça pelos meios legais e nunca 

pelas abreviaturas (A MATUTINA MEIAPONTENSE, 12 de novembro 

de 1831, n. 254, p. 3). 
 

 

Alguns pontos no discurso do redator merecem destaques. O primeiro deles é 

que a acusação existe, pois não justificaria uma defesa, uma exposição, se não tivesse 

chegado até o padre Fleury tais imputações – a existência delas é tão evidente que 

incomodaram o redator. O segundo ponto está já na próxima oração, quando o redator diz 

pronunciar como “homem” e depois como “cidadão”. Para ele, ser homem é diferente de 

ser cidadão. Neste trecho o “ser homem” para o redator pode carregar um valor 
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semântico diferente de um homem qualquer, mas um sacerdote, já que sua formação é 

eclesiástica. Tal hipótese pode ser confirmada se analisarmos o restante do pronunciado 

que traz uma analogia aos mandamentos cristãos: “os deveres da humanidade nos fazem 

amar os adotivos”. Ora, pela sua formação eclesiástica, o amor aparece como um 

mandamento universal, amar o outro independente das suas diferenças. Ser cidadão é, 

portanto, diferente de ser um “homem cristão”, isso o redator afirma ao usar a conjunção 

adversativa “mas”. O cidadão brasileiro reconhece os males que os portugueses fizeram à 

nação, principalmente aqueles que “unindo a mais negra perfídia”, ou seja, os absolutistas 

intentaram contra os brasileiros natos. Padre Fleury reconhece que muitos adotivos ainda 

zombam da pátria, porém, defende que esses sejam punidos conforme o peso da Lei – 

mais uma marca do seu argumento legalista e moderador. Mais adiante, o redator 

continua argumentando que o que impera no Brasil é o desejo de ordem e obediência às 

leis constitucionais, mas também há de haver a compaixão com qualquer indivíduo 

perseguido, reforçando o discurso “homens de bem” que os positivistas assumiram mais 

tarde. 

 

Se pois esta he a nossa lingoagem constante como he que se nos quer 

imputar huma deffesa de Europeos em hum sentido taõ amplo? Nós nos 

honramos muito de tomarmos a deffesa de perseguidos, fossem eles 

Mouros, ou Judeos, mas huma deffeza que he justa, e prescrita pelas 

Leis, huma deffeza naõ para manter o homem, mas para sustentar a 

inviolabilidade da Const., e a observância das Leis que tem sido 

pisadas, e despresadas em Goyaz na sempre ilegal, injusta, e 

inconstitucional demissão geral, que teve logar nos dias 14, 15, e 16 de 

Agosto já mencionados. E vos Goyanos nos vos deixeis illudir pelos 

dogmas d’esses que vos chamando Cidadaos pertenem insultar-vos, 

fazendo-vos instrumentos de seos baixos caprichos (A MATUTINA 

MEIAPONTENSE, 12 de novembro de 1831, n. 254, p. 4). 

 

 

Já no final do ano de 1831, a Regência condenou a atitude de Bartholomeu 

Marques e convocou, imediatamente, o capitão das armas de Goiás, Felipe Cardoso, para 

prestar declarações ao governo no Rio de Janeiro (FERREIRA, 1980, p.18). O grupo, 

denominado pel’A Matutina de lideranças radicais, tivera que deixar o comando do 

governo após quatro meses na administração da Província, e o resultado foi nomeação 

sucessiva de três personagens goianos: José Rodrigues Jardim (1831-1837); Luiz 
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Gonzaga de Camargo Fleury (1837-1839) e José Mascarenhas (1839-1845), todos 

pertencentes ao grupo dos moderados, reassumindo o controle da Província. Observa-se 

que o segundo na sucessão da presidência goiana é nada menos que o redator do jornal A 

Matutina Meiapontense, o padre Luiz Gonzaga de Camargo Fleury.  

É certo afirmar que o jornal A Matutina Meiapontense foi um difusor incansável 

dos ideais liberalistas, principalmente àqueles de influência europeia, como o 

Iluminismo, preceituado pelo redator, que era padre e teve sua formação eclesiástica na 

Europa. Os iluministas queriam combater com os seus ideais o absolutismo, 

prioritariamente. A sociedade dos cafés de Habermas, formada por uma burguesia 

intelectual e que estava à frente dos veículos de comunicação europeus, também visava o 

combate ao pensamento absolutista, herdado da Idade Média, mas angariava uma 

participação efetiva na política, por meio do funcionamento da esfera pública. Igualmente 

em Goiás, com o nascimento de um jornal essencialmente ideológico, sem fins 

comerciais, o redator padre Fleury e o comerciante Joaquim Alves de Oliveira, iniciaram 

não só um projeto para a formação de uma esfera pública, mas com vistas a atingir ao 

poder político, quando inauguraram aos cinco de março de 1830 o principal dispositivo 

de mediação entre as esferas sociais e políticas: o jornal A Matutina Meiapontense. 

Assim como abordamos no decorrer deste trabalho, a esfera pública europeia 

também tivera seus personagens excluídos do processo de formação. Foi possível por 

meio do dispositivo analítico polifonia, observar as diferentes vozes e a presença de um 

debate pouco plural, observado aqui apenas nos escritos entre o redator e o presidente da 

província Miguel Lino de Morais, e carta do leitor admirador de Dom Pedro I com as 

muitas outras correspondências que apoiaram a abdicação. Em Goiás, percebe-se, após a 

análise do material empírico, que apenas parte dos goianos ajudaram na construção dessa 

esfera pública, estritamente dirigida por intelectuais burgueses, letrados e detentores do 

poderio político, mas, principalmente econômico. A mesma contradição daquele discurso 

dos burgueses europeus que comandavam a esfera pública do século XIX, essencialmente 

ideológica, a fim de combater o absolutismo, mais tarde, conquanto retrate nossa história, 

foram os mesmos que conquistaram o espaço público e passam a impetrar um discurso de 

ordem.  As contradições presentes n’A Matutina, como o reforço constante no uso de 

palavras liberdade, cidadão, direitos, liberdade de imprensa caminha lado a lado à ordem, 
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a uma sociedade escravista e coronelista, baseada no fundamentalismo religioso. Tudo 

isso foi possível perceber com o auxílio dos dispositivos do interdiscurso (o diálogo 

constitutivo do discurso jornalístico com o discurso liberal) e da posição-sujeito (que não 

se confunde com a opinião do indivíduo, mas o lugar de fala a partir de uma posição 

ideológico-política), aplicados para a compreensão dos escritos d’A Matutina 

Meiapontense aqui apresentados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Esta pesquisa traçou um longo percurso histórico, teórico, metodológico e 

analítico a fim de conduzir uma leitura mais compreensível da formação do discurso 

jornalístico em Goiás sobre o acontecimento histórico, particularmente a abdicação de D. 

Pedro I em abril de 1831 e sua consequência para o contexto regional. A questão 

subjacente a toda pesquisa foi identificar se o primeiro jornal de Goiás, A Matutina 

Meiapontense, cedeu ao funcionamento da esfera pública a partir da concepção teórica de 

Habermas e contextualizando-a para uma análise das vozes que ajudaram a construir o 

jornal durante sua circulação. Nesse ínterim, para viabilizar a análise, a pesquisa limitou-

se em investigar as publicações do ano de 1831 – período de intensas transformações que 

mudaram os rumos da história do Brasil e de suas províncias.  

Escolheu-se trabalhar com as correspondências, notícias, artigos de opinião, 

editoriais e ofícios de governo que trataram o tema da abdicação de D. Pedro I e, como 

consequência direta para o contexto local, a deposição do presidente da Província Miguel 

Lino de Moraes. Dom Pedro I, como retratado no período analisado, foi sendo 

considerado pelo jornal ao longo de sua narrativa como um imperador déspota e 

anticonstitucionalista, com um pêndulo ideológico mais ajustado à veia radical e 

conservadora. Como reflexo das movimentações nacionalistas emergentes em todo o 

território brasileiro, a crise econômica e as mudanças constantes dos seus representantes 

no ministério, a figura do imperador, que não era brasileiro nato, foi caindo em descrédito 

e a imprensa, de um modo geral, contribuiu para propagar uma visão cada vez mais 

impopular do monarca. Com todo esse contexto, restara ao rei abdicar do trono em prol 

do seu filho, brasileiro nato, Dom Pedro II, contando apenas quatro anos de idade. 

Portanto, instaurou-se no Brasil, a partir do dia 7 de abril de 1831, oficialmente o período 

regencial.  

Em Goiás, quatro meses após a abdicação de Dom Pedro do trono, o vice-

presidente da província, Luiz Bartholomeu Marques, intentou um golpe que resultou na 

deposição de Miguel Lino de Moraes e de todos os brasileiros adotivos que ocuparam 

cargo públicos na capital da Província. Enquanto Dom Pedro renunciou ao cargo de 
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imperador, em Goiás, o movimento nacionalista demonstrou-se mais pujante, retirando à 

força do cargo o maior representante do poder, nomeado anteriormente por Dom Pedro.  

Durante a coleta do material, foi possível fazer um recorte das principais vozes 

que auxiliaram na construção do discurso do povo goiano, como mostrado, composto de 

pessoas letradas, majoritariamente do sexo masculino e pertencentes a uma classe 

econômica privilegiada, a burguesia. O que pode ser observado é que o discurso coaduna 

com a política e o modo de agir da burguesia regional, mesmo que ainda em formação, 

tratou-se de manter, por muitas vezes, o controle das tensões em Goiás com propagação 

insistente de palavras de “ordem” e “obediência às leis”. Mesmo sendo poucas as vozes 

contrárias à linha ideológica do jornal, A Matutina Meiapontense teve importância na 

esfera social, mas sobretudo na política, quando em dezembro de 1831 conquistou a 

afirmação do próximo líder a governar a província, Rodrigues Jardim, goiano e 

pertencente à elite que detinha daquele novo espaço de discussões – o jornal.  

Conquistado o sossego, era necessário continuar o trabalho de formação de 

opinião n’A Matutina, na verdade, era indispensável instruir o povo goiano para a 

manutenção da tal ordem social, reforçando o discurso de obediência às leis para que esse 

mesmo público não se voltasse contra o atual governo ou contra à tríade escolhida pela 

Regência para governar Goiás por quase quinze anos. Com esse discurso, o jornal 

permaneceu até a sua última edição, em 1834.  

Conforme analisado, segundo a leitura da obra-base desta pesquisa, Mudança 

Estrutural da Esfera Pública,  de Jürgen Habermas, é dentro de uma ordem burguesa e 

mediada pela esfera pública, o lugar seguro para o domínio e o controle social. Por um 

lado, uma Regência moderada que tanto evidenciou em suas proclamações – noticiadas 

pela A Matutina - uma satisfação com a saída de Dom Pedro I. Do lado dos goianos, a tão 

distante província dos sertões e aparentemente insignificante no contexto nacional, 

mostrou-se ativa diante dos acontecimentos assistidos na corte e sofreu seus reflexos com 

a deposição de um brasileiro adotivo, Miguel Lino de Moraes.  O futuro presidente da 

Província de Goiás, padre Fleury tanto usou sua arma de difusão ideológica para o 

convencimento e formação de uma opinião pública, e firmar-se no poder, mantendo o 

controle das relações entre a esfera social e a esfera política, sempre atracada no discurso 

legalista e constitucional.  
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Em 31 de dezembro de 1831 José Rodrigues Jardim assume o comando da 

Província de Goiás para a “tranquilidade” dos goianos e, por ora, do Comendador 

Joaquim Alves de Oliveira e do padre Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, que assumira, a 

partir de 1831 mais um encargo, além de redator, vereador de Meia Ponte.  O que não 

poderia ser de outra forma, apesar de não fazer parte da nossa análise, mas importante 

para a compreensão das movimentações da esfera burguesa goiana, A Matutina atribuía, 

agora, já em 1832, a tranquilidade ao governo de Rodrigues Jardim. Não havia mais 

conflitos na esfera política que justificassem críticas do jornal. “A tranquilidade publica 

se vai restabelecendo nesta Cidade, e desde os tumultuosos dias de Agosto ate hoje [12 de 

Março] nunca se desfrutou tanto socego” (A MATUTINA MEIAPONTENSE, 27 de 

março de 1832, n.312, p.2, grifo nosso). 

De outra forma, essa “opinião pública esclarecida”, iluminada pela burguesia 

brasileira e orientada por esse jornalismo que gozava de uma certa autonomia do império,  

se forma com o objetivo de assegurar-se na esfera social e transformar a esfera 

politicamente ativa. Numa perspectiva habermasiana, o redator d’A Matutina qualifica a 

opinião pública como um possível ponto de resistência à função governamental 

administrativa e, ademais, essa opinião de um público pensante vem de uma reflexão 

privada sobre os seus interesses particulares, seja de ascensão ou manutenção do poder 

(HABERMAS, 1984, p.282).  

A Matutina, como instrumento de comunicação e propagadora de um discurso, 

desempenhou funções de manutenção do sistema estabelecido pelos moderados, 

restaurando uma determinada ordem social e marginalizando outros grupos políticos de 

oposição, os radicais exaltados e os restauradores. Em todo o material coletado, há apenas 

uma única voz da esfera social que se manifesta de forma contrária à linha ideológica do 

veículo, mesmo assim, de forma tímida. Trata-se da primeira correspondência analisada, 

escrita por um leitor que enfeita sua escrita com elogios ao imperador Dom Pedro I. A 

carta fora escrita e publicada antes da abdicação, dia 2 de abril de 1831. Há, portanto, 

duas hipóteses: ou os leitores estavam de acordo com o discurso propagado pelo jornal ou 

suas tentativas de correspondências foram censuradas pelo redator. Considerando, 

portanto, que as correspondências do até então presidente da província Miguel Lino de 

Moraes diante das duras críticas do redator ao seu governo foram publicadas na íntegra 
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pelo jornal, faz-se esta pesquisa apostar na primeira hipótese – de que os leitores 

correspondentes comungavam com o discurso propagado pelo jornal, já que os 

representantes da esfera política conseguiam dialogar com A Matutina sem censura 

aparente.  

O jornal tornou-se, no período específico analisado, um meio ativo para 

expansão de conhecimento com informações mediadas por agentes políticos de grande 

representatividade no cenário regional. Ele foi, sem dúvidas, o precursor na formação da 

opinião em todo o Centro-Oeste brasileiro, pois atingia a um público representativo 

dentro da esfera social, mesmo os não-letrados que ouviam A Matutina e confiavam, nela, 

as informações propagadas, pois era o único porta-voz existente na região. O jornal 

incipiente permitiu o fluxo de informações para a formação e instrução da sociedade 

goiana do século XIX, numa lógica burguesa, é claro, de preocupação de transformação 

crítica sobre a esfera pública. A Matutina teve total relação na formação da sociedade 

para o desenvolvimento dos goianos no período de sua existência, pois nela fazia-se 

conhecer o que se passava na esfera política e social e projetar uma identidade, conforme 

comprova Assis (2007), dos goianos para o âmbito nacional. O jornal iniciou também na 

região um debate sobre a política quando narrou os acontecimentos históricos nacionais e 

locais, desde os assassinatos dos ouvidores da Região Norte, à deposição dos brasileiros 

adotivos até a nomeação do próximo presidente da Província. 

O jornalismo da época, como vimos numa análise teórica, de concepção 

burguesa, funcionava como um espaço de debate e manifestação de pensamentos, mesmo 

que pouca diversidade ideológica, o fluxo de informação foi possível a partir dessa 

comunicação mediada, de suporte tecnológico, neste caso a impressão.  

No liberalismo pregado pel’A Matutina, o Estado é o poder público e a 

sociedade civil, como um espaço privado, vai a público, participando também do espaço 

público através da opinião pública, representada pela esfera burguesa, apresentada nas 

páginas do jornal (HABERMAS, 1984). E mesmo que a as vozes d’A Matutina não 

foram fiéis representantes de toda a classe social goiana - pois pouco se viu contrapontos 

dentro do próprio jornal, excetuando os conflitos entre o mediador e a esfera política – ela 

estimulou e transformou o modo de pensar daquela sociedade, porque, conforme 

Habermas (1984, p.128): “a liberdade de falar ou de escrever pode ser-nos retirada por 
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um poder superior, mas não a liberdade de pensar”. Os conflitos políticos em Goiás, 

principalmente após a deposição de Miguel Lino e a ascensão dos radicais no poder, 

narrados pel’A Matutina, permitiu que o grupo dos moderados se desenvolvesse 

politicamente na província. Por isso, “Os jornais passaram de meras instituições 

publicadoras de notícias para, além disso, serem porta-vozes e condutores da opinião 

pública, meios de luta da política partidária” (BÜCHER apud HABERMAS, 1984, p.214) 

e o projeto em Goiás também se deu conforme o teórico analisou na Europa do século 

XIX, obviamente nas proporções devidamente representadas.  

O Comendador Oliveira foi dono de uma perspicácia atípica do século XIX em 

Goiás, enquadrando os centroestinos na dinâmica da cultura impressa. A Matutina 

Meiapontense se tornou a tática perfeita para executar um certo “adestramento social” a 

favor dos princípios constitucionais que o grupo pregava. Toda determinação do 

Comendador Oliveira com o apoio do seu redator padre Fleury, provavelmente, deveria 

vir à tona ao sentir que além de ser precursor da tipografia do Centro-Oeste, conseguiu 

atingir o inatingível: a imaterialidade, a racionalidade, os desejos e os sentimentos.  

“Assim como a discussão dos filósofos se desenrola em face do governo para instruí-lo e 

sondá-lo, também ocorre ante o público do povo para induzi-lo a se servir de sua própria 

razão” (HABERMAS, 1984, p. 129). 

Os mediadores que compuseram os discursos d’A Matutina, o padre Fleury e o 

Comendador Oliveira, modificaram a esfera pública goiana mediante os seus interesses 

privados. A Matutina Meiapontense funcionou como articuladora da opinião pública e 

reflete, de alguma maneira, a proposta de partes dos jornais goianos: formar opinião 

pública orientada, conforme a ordem, segundo as lógicas conservadoras de uma região 

submetida ao poder das forças políticas centralizadas.   
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APÊNDICE 

 

 
A - MATÉRIAS SELECIONADAS PARA ANÁLISE 

EDIÇÃO DATA PÁGINA ASSUNTO 

158 2 de abril de 

1831 

3 Carta de um leitor admirador de D. Pedro I. 

167 29 de abril de 

1831 

4 Coluna Variedades – discurso de Dom Pedro I 

durante sua viagem para Minas Gerais, 

extraído do jornal Aurora.  

167 29 de abril de 

1831 

4 Nota do redator sobre a mudança de 

Administração da Corte e do Ministério. Soa 

crítica sobre a instabilidade do governo . 

179 21 de maio de 

1831 

1-6 Notícia da abdicação de D. Pedro I -  nota-se 

que demorou 42 dias depois do acontecimento 

jornal; aparece com seis páginas.  

180 25 de maio de 

1831 

1-4 Notícias de D Pedro I e sua abdicação, com 

anexo da carta de despedida. 

186 7 de junho de 

1831 

4 Primeira Correspondência de um leitor sobre 

a abdicação. 

187 9 de junho de 

1831 

1 e 2 Miguel Lino comenta sobre a abdicação, 

solicita missa de ação de graças.  

196 30 de junho de 

1831 

4 Correspondência de um leitor sobre a 

abdicação – reflexão. 

200 9 de julho de 

1831 

1 Redator questiona a apatia da Câmara 

Municipal de Goiás quanto aos problemas da 

Província. 

202 14 de julho de 

1831 

1 Artigos de Ofício – carta de Miguel Lino de 

Moraes que demonstra preocupação com a 

ordem pública após a abdicação de D. Pedro 

I.  
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204 19 de julho de 

1831 

3 Correspondência de um leitor sobre a 

felicidade da abdicação de D.Pedro I, ele 

chama de “revolução”.  

205 21 de julho de 

1831 

4 Carta de deputados da Câmara de Goiás aos 

povos de Goiás comemorando o 7 de abril. 

211 4 de agosto de 

1831 

1 e 2 Miguel Lino ordena que todos os 

representantes dos municípios/vilas/arraiais 

mandem todo mês notícias do local, 

principalmente sobre a “tranquilidade” da 

localidade.  

211 4 de agosto de 

1831 

3 Reflexão do redator questiona sobre as 

medidas de segurança que Miguel Lino 

ordenou adotá-las.  

216 16 de agosto 

de 1831 

2 e 3 Reflexão do redator sobre a importância d’A 

Matutina para a manutenção do poder 

político, para a publicidade dos atos de 

governo e critica duramente o presidente da 

Província. 

216 16 de agosto 

de 1831 

4 Carta de Miguel Lino de Moraes ao redator 

d’A Matutina.  Ele questiona o padre e coloca 

em dúvida a sua qualidade enquanto redator 

de um jornal.  

219 23 de agosto 

de 1831 

4 Demissão de Miguel Lino de Moraes, 

primeira notícia. 

220 25 de agosto 

de 1831 

3 e 4 Notícia da deposição de todos os portugueses 

dos cargos públicos. 

221 27 de agosto 

de 1831 

2 Ofícios da deposição dos portugueses dos 

cargos 

222 30 de agosto 

de 1831 

4 Anúncio de acolhida aos brasileiros adotivos. 

O Juiz de Paz de Meia Ponte (dono do jornal) 

diz que o Arraial está aberto para receber os 

portugueses destituídos dos cargos públicos.  

224 3 de setembro 4 Correspondência do Miguel Lino - carta de 
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de 1831 despedida e de desculpas ao redator. 

226 6 de setembro 

de 1831 

4 Redator comenta primeira independência do 

Brasil sem D.  Pedro I.  

230 17 de setembro 

de 1831 

4 Carta do novo presidente da Província, Luiz 

Bartholomeu Marques ao A Matutina 

questionando o redator.  

236 1 de outubro 

de 1831 

1 Correspondência do Luiz Bartholomeu 

solicitando para o redator que publique os 

ofícios 

239 8 de outubro 

de 1831 

1 a 4 Primeira correspondência de um leitor sobre a 

deposição, ele narra que a população tem 

medo de se manifestar.  

254 12 de 

novembro de 

1831 

2 a 4 Redator se defende diante de denúncias de 

anarquistas de que o jornal esteja ao lado dos 

europeus e não ama o Brasil. 
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ANEXOS 

 

 
Anexo A – Discurso do imperador D. Pedro I durante viagem a Minas Gerais 

 
Fonte: A Matutina Meiapontense, n. 167, 29/04/1831, p. 4. 
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Anexo B – Primeira notícia da abdicação de Dom Pedro I. 

 
Fonte: A Matutina Meiapontense, n. 179, 21/05/1831, p. 1. 
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Anexo B1 – Primeira notícia da abdicação de Dom Pedro I 

 
 

Fonte: A Matutina Meiapontense, n. 179, 21/05/1831, p. 2. 
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Anexo B2 – Primeira notícia da abdicação de Dom Pedro I 

 
Fonte: A Matutina Meiapontense, n. 179, 21/05/1831, p. 3. 
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Anexo B3 – Primeira notícia da abdicação de Dom Pedro I 

 
 

 
Fonte: A Matutina Meiapontense, n. 179, 21/05/1831, p. 4. 

Anexo B3 – Primeira notícia da abdicação de Dom Pedro I 
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Anexo B4 – Primeira notícia da abdicação de Dom Pedro I 

 
Fonte: A Matutina Meiapontense, n. 179, 21/05/1831, p. 5. 
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Anexo B5 – Primeira notícia da abdicação de Dom Pedro I 

 
Fonte: A Matutina Meiapontense, n. 179, 21/05/1831, p. 6. 
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Anexo C – Primeira correspondência de um leitor sobre a abdicação de D. Pedro I 

 
Fonte: A Matutina Meiapontense, n. 186, 07/06/1831, p. 4. 
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Anexo D – Reflexão do redator sobre a importância d’A Matutina enquanto formadora 

da opinião  pública 

 
Fonte: A Matutina Meiapontense, n. 216, 16/08/1831, p.2. 
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Anexo D1 – Continuação da reflexão do redator sobre a importância d’A Matutina 

enquanto formadora da opinião  pública 

 
Fonte: A Matutina Meiapontense, n. 216, 16/08/1831, p.3. 
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Anexo E – Carta do presidente de Miguel Lino ao redator. 

 
Fonte: A Matutina Meiapontense, n. 216, 16/08/1831, p.4. 
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Anexo F – Primeira notícia da demissão de Miguel Lino de Moraes. 

 

 
Fonte: A Matutina Meiapontense, n. 219, 23/08/1831, p.4. 
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