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RESUMO 

 

 

O presente objetiva mostrar a ação dos principais órgãos responsáveis pela disseminação da 

ideologia varguista no estado do Maranhão, a Imprensa Oficial e o Departamento Estadual de 

Imprensa e Propaganda – DEIP/MA, no período 1936-1945, no qual o país esteve mergulhado 

na ditadura do Estado Novo e que o Maranhão esteve sob a Interventoria de Paulo Martins de 

Sousa Ramos. Esses órgãos de imprensa foram fundamentais na difusão e consolidação do 

regime ditatorial no Maranhão, comandado por Paulo Ramos. 

 

Palavras-Chave: Maranhão. Estado Novo. Propaganda Ideológica. Interventoria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This aims to show the action of the main agencies responsible for dissemination of Ideology 

Varguista State of Maranhão, the official press of the State Department of Press and Publicity 

– DEIP/MA, in the period 1936-1945, in which the country was plunged into dictatorship of 

the New State and the Maranhão was under the intervention of Paulo Martins de Souza 

Ramos. These press organs were instrumental in the spread and consolidation of dictatorial 

regime in Maranhão, commanded by Paulo Ramos. 

 

Keywords: Maranhão. New State. advertising Advertising. Intervention.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Maranhão do inicio do século XX é marcado por constantes conflitos políticos 

e grave crise econômica. As grandes oligarquias com seus coronéis tomavam conta do cenário 

político do interior do estado e elegiam através do voto de cabresto para o cargo de 

governador aqueles que melhor satisfariam seus interesses. Dominação coronelista que tem 

sua redução a partir do chamado Movimenta de 1930, que eclode no panorama nacional e que 

carregaria consigo um alto custo, a implantação de ditadura varguista no dia 10 de outubro de 

1937. 

Getúlio Vargas para garantir a afirmação do regime e a centralização de seu 

poder, cria inúmeras ferramentas e toma diversas medidas a fim de garantir o sucesso de seus 

planos. Nomeia Interventores, afasta oligarquias que dominaram por décadas o poder nos 

estados, cria departamentos e sanciona leis e decretos, institucionalizando dessa forma os 

mecanismos que davam suporte ao funcionamento da ditadura. 

Dentre estes mecanismos elaborados pelo ditador do Estado Novo, destaca-se o 

Departamento de Imprensa e Propaganda – DIP, responsável por fiscalizar, censurar, e 

difundir a ideologia varguista. Além de administrar o Departamento Estadual de Imprensa e 

Propaganda do Maranhão, criado pelo Interventor Paulo Martins de Sousa Ramos. 

E é sobre a ação do DEIP/MA e anterior a este, a Imprensa Oficial do Estado que 

busco aprofundar nesta pesquisa. Já que, partindo ao encontro de documentações de época, 

tornou-se possível o contato com publicações dos departamentos responsáveis pela produção 

gráfica e propaganda do Estado do Maranhão no recorte de 1937 a 1945, período em que 

Paulo Ramos esteve sob comando do estado como representante dos interesses de Getúlio 

Vargas. 

Entendendo que durante o período Estado Novo, as atividades destes dois órgãos 

foram fundamentais para a disseminação e marketing da ideologia varguista no Maranhão, 

exaltação da imagem do Interventor Paulo Ramos, e, além disso, que os dois órgãos foram 

contribuidores para a afirmação daquele sistema ditatorial implantado em 1937, tão presente 

no estado. Diante disto, para tal comprovação estruturei este trabalho em três capítulos: 

No primeiro faço uma contextualização do período Pré Estado Novo, dando 

ênfase às medidas que foram tomadas durante este período para garantir a sólida base do 

golpe de 1937. Abordo sobre a criação do DIP, e o sentido e importância que a mídia 

representou para a disseminação do discurso varguista. Faço também neste capítulo a 

teorização, a fim de corroborar a hipótese de que a mídia maranhense da época trabalhava em 
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prol de representar um ―bem estar‖ que não existia, utilizando de diversos símbolos a fim de 

distorcer a imagem dos ditadores (Getúlio Vargas e Paulo Ramos), mostrando-os à população 

maranhense como verdadeiros heróis. 

No segundo capitulo faço um mapeamento do cenário político econômico 

maranhense da época. Destacando os conflitos político partidários, a ação dos governadores 

ligados às oligarquias, a adesão do estado ao Movimento de 30, a atuação dos Interventores, o 

processo de reconstitucionalização do estado, até a chegada de Paulo Ramos ao cargo de 

Interventor nomeado por Getúlio Vargas.  

Por fim no terceiro e último capítulo deste trabalho, realizo uma exposição geral 

dos 9 anos em que Paulo Ramos esteve sob posse do governo do estado. Neste, também 

abordo a estruturação dos dois órgãos midiáticos atuantes no Maranhão, a Imprensa Oficial 

(1900-1940) e o Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda – DEIP/MA (1940-1945), 

além de expor documentos que comprovam a afirmação que motiva este trabalho. 
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2  O CONTEXTO PRÉ ESTADO NOVO E A AÇÃO MIDIOGRÁFICA VARGUISTA 

 

Quando pensamos nas décadas que antecedem o ano de 1945, percebemos este 

como um período ―catastrófico‖, como bem o chama Eric J. Hobsbawm em sua obra Era dos 

Extremos: o breve século XX: 1914-1991. E na mesma proporção quando fazemos uma 

reflexão sobre o início do século XX, já que este tem seu início marcado pelo momento em 

que a catástrofe se enceta, ou melhor, dizendo, quando a Primeira Guerra eclode na Europa. 

O Brasil, mesmo distante do continente europeu sofrera inúmeras e singulares 

modificações que irão se estender até a ascensão do chamado Estado Novo em 1937, e não 

menos importante, é preciso destacar o cenário de grandes incertezas na qual imergiram 

vários setores da sociedade naquele momento. 

No contexto socioeconômico destaca-se neste período o recebimento em massa de 

imigrantes europeus que chegaram ao país, segundo Fausto (1995, p. 85) ―cerca de 3,8 

milhões de estrangeiros entraram no Brasil entre 1887 e 1930‖. Estes foram por muito tempo 

a principal força de trabalho nas lavouras de café. O fluxo migratório só diminui devido às 

péssimas condições de vida dos trabalhadores na cafeicultura principalmente paulista e as 

várias crises enfrentadas pelas lavouras cafeeiras.  

No curso das ultimas décadas do século XIX até 1930, o Brasil continuou a 

ser um país predominantemente agrícola. Segundo o censo de 1920, dos 9,1 
milhões de pessoas em atividade, 6,3 milhões (69,7%) se dedicavam à 

agricultura, 1,2 milhões (13,8%) à indústria e 1,5 milhão (16,5%) aos 

serviços (FAUSTO, 1995, p. 281). 

Assim, entende-se que durante a primeira República a economia estava voltada, 

sobretudo para a agricultura, produzindo principalmente o café, dessa forma, se pode ter a 

noção do quanto as crises foram impactantes para a nossa economia. Mas claro, não somente 

isso, o processo de industrialização do país tomava força e a forte depressão de 1929 atingira 

sem hesitação um dos países de maior tradição agroexportadora.  

Paralelamente à urbanização, e reforçando seu crescimento, outro fator 

contribuiria consideravelmente para alterar as feições da sociedade 
brasileira: a industrialização. As necessidades da economia agroexportadora 

eram supridas, basicamente, através das importações. Contudo, desde a 

segunda metade do século XIX, desenvolviam-se algumas atividades 
manufatureiras. A expansão da cafeicultura possibilitava a acumulação de 

capital que ao lado da presença de um significativo número de trabalhadores 

livres, composto por ex-escravos, imigrantes e migrantes do meio rural, 
constituía-se importante elemento para viabilização do crescimento 

industrial. As crises do capitalismo internacional forneceram a oportunidade 

histórica para esse crescimento (GARCIA, 1982, p. 46). 
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Dessa forma, o comércio do café, a imigração e além destes uma gama de fatores 

internos – urbanização em constante desenvolvimento, o acumulo de capital, tanto com as 

exportações quanto com os investimentos estrangeiros, o incentivo à produção nacional, 

dentre outros – e externos (crises internacionais) foram os principais responsáveis pelo início 

do desenvolvimento e de uma industrialização mais fervorosa e consequentemente ao 

processo de transformação que envolveu tanto a esfera econômica, quanto social e política. 

E como consequência destas transformações, de acordo com Garcia (1982), terá a 

definição de um novo segmento da sociedade brasileira: a burguesia industrial. No entanto ao 

mesmo tempo em que surge essa nova categoria, as classes médias e os movimentos operários 

começam a ganhar força. A classe operaria passa a se organizar e manifestar de diversas 

formas. O uso dos meios de comunicação era constante, assim como as greves e em muitas 

das vezes o uso da violência. 

A imprensa, geralmente jornais de vida efêmera, era utilizada intensamente 

como instrumento de conscientização e união em torno de determinados 

objetos e ideais. O principal recurso utilizado pelo movimento operário 

foram as greves, cujas proporções maiores se deram em 1917 e 1919, onde, 
paralelamente às suspensões temporárias do trabalho, ocorriam lutas, 

agressões armadas, assaltos a edifícios públicos, saques, dinamitação de 

pontes, destruição de trens, apedrejamento e destruição de bondes. 
(GARCIA, 1982, p. 51). 

Além destes fatos, a política do país encontrava-se sob dominação das grandes 

oligarquias, o governo federal sob domínio da chamada República do Café com Leite e o 

coronelismo, sucumbia em uma um jogo de interesses que parecia não ter fim. População a 

mercê dos interesses políticos de São Paulo e Minas Gerais que revezavam a posse da 

presidência do país a cada eleição, e os coronéis que serviam como ponte de acesso para a 

cooptando da massa camponesa, através do mandonismo e do voto de cabresto. 

Estes são alguns dos fatores que contribuíram para que ocorresse um nítido 

momento de ruptura na política brasileira, que deixa para trás a Primeira República, 

comandada pelas poderosas oligarquias. Tem-se a partir de então o Movimento político 

militar, liderado pelo gaúcho Getúlio Dornelles Vargas, apoiado por militares (tenentes) e 

políticos contrários ao governo vigente e inconformados com a vitória de Júlio Prestes nas 

eleições de 1930.  

Outro fator crucial para a eclosão do movimento foi o grande sentimento de 

comoção que se lançou sobre a população após o assassinato do vice na chapa de Getúlio 

Vargas nas eleições, o político João Pessoa que logo teve sua imagem atribuída como símbolo 

do movimento. Dentre os políticos envolvidos no movimento podemos citar: Oswaldo 
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Aranha, Flores da Cunha, Lindolfo Collor, João Batista Luzardo, João Neves da Fontoura, 

Virgílio de Melo Franco, Marcio Cardoso e Francisco Campos. Entre os militares, destacou-

se os nomes de: Góes Monteiro - responsável pela chefia militar do movimento -, Juarez 

Távora, João Alberto e Miguel Costa. 

O Movimento que visava impedir a posse do candidato eleito, reformar a política 

vigente do país e implantar uma centralização do poder, tem seu início no estado do Rio 

Grande do Sul, onde Getúlio Vargas já tinha participação política, espalhando-se a partir daí 

por diversos outros estados tomando cada vez mais força.  

Assim, no dia 03 de outubro de 1930, foram iniciadas as investidas militares e por 

meio de ultimato militar, o presidente Washington Luís foi retirado do cargo. Em 24 do 

mesmo mês foi formada uma Junta Provisória governamental sob chefia de três militares, 

Tasso Fragoso, João de Deus Barreto e Isaias de Noronha. 

Dessa forma, com o apoio da Aliança Liberal, da força militar e grande número de 

importantes políticos da época, Getúlio Vargas foi eleito pela Junta Provisória, chegando ao 

poder, como Chefe do Governo Provisório no dia 03 de Novembro de 1930.  

Logo após assumir a chefia do Governo Provisório da República no dia 3 de 

novembro de 1930, Getúlio Vargas toma uma série de medidas ditatoriais. 

Por meio da edição do Decreto nº 19.398, de 11 de novembro, suspende a 
Constituição Federal, dissolve o Congresso Nacional, as Assembleias 

Estaduais, as Câmaras Municipais e transfere as atribuições legislativas para 

o Poder Executivo. (A HISTÓRIA..., 2009, p. 01). 

Getúlio preocupou-se em concentrar os poderes no Executivo, assim, a partir 

deste momento ―transferiu-se ao Presidente o poder de legislar que, além disso, poderia 

demitir transferir, reformar e afastar funcionários civis e militares‖ (GARCIA, 1982, p.61). 

Tornando-se desta maneira, não somente chefe do poder Executivo, mas também do 

Judiciário e do Legislativo. 

Ao analisar as linhas interpretativas do Movimento, Caldeira (1981, p. 49), chega 

a seguinte conclusão: 

Esse movimento resultou da investida de uma coalizão de forças sociais 

heterogêneas sobre os grupos oligárquicos dirigentes do país, a fim de retira-

los dos aparatos estatais para tornar possível a ampliação da participação de 
alguns setores sociais subalternos da sociedade nacional no jogo político e 

incluir, entre as políticas econômicas do Estado, medidas que atendessem 

aos interesses dos grupos que formaram aquela coalizão.  

 

Desta forma, aqueles que buscavam retirar as oligarquias do cenário político, o faziam em 

defesa de seus próprios interesses com o intuito de tomar direção política do país. Assim é 

possível explicar as diversas medidas que foram tomadas a partir de 1930. Para Caldeira 

(1981, p. 03), ―o movimento político militar de 30 foi uma revolução burguesa‖.  
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Outras medidas foram criadas, como o chamado código de Interventores, pelo 

Decreto de nº 20.348, de agosto de 1931, que substituía todos os governadores dos Estados 

por Interventores nomeados, regulamentando desta forma o controle e fortificando a 

centralização de seu poder. Além disso, foram feitas modificações nas relações econômicas 

Internacionais / política de boa vizinhança; possibilidade de participação feminina na política; 

dentre outras. (BRASIL, 1931). 

Foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio através do decreto nº 

19.433 de 26 de novembro de 1930. Com a criação deste Ministério, Getúlio Vargas 

conseguiu se projetar para além do palácio do Catete. A introdução de uma legislação voltada 

para proteger o trabalhador (ainda hoje vigente em grande parte) possibilitou Vargas ser 

conhecido como ―pai dos pobres‖, tinha início uma política populista que consagraria Vargas 

entre os menos favorecidos. (BRASIL, 1930). 

A partir de 1930, o autoritarismo passou a ganhar força no país, devido 

principalmente à dificuldade das classes médias e populares para se organizarem. Tal 

autoritarismo tinha como discurso organizar o Estado brasileiro, a fim de expandir o processo 

de desenvolvimento econômico, assim, garantindo o bem estar da Nação. No entanto utilizou-

se de atitudes ferrenhas de agressão física e moral sobre a sociedade.  

Da mesma forma como acontecia na Europa, no Brasil também surgiram 

organizações de cunho fascista. Como por exemplo, a Ação Integralista Brasileira (AIB). De 

cunho nacionalista, defensora do controle estatal da economia, contra o liberalismo, contra o 

capitalismo financeiro estrangeiro, contra o socialismo e o comunismo. 

Os integralistas assim como os fascistas europeus, adotaram fardamento militar de 

cor verde e apropriaram-se da letra grega sigma (∑) como símbolo oficial do movimento, e 

tinham como lema a expressão: ―Deus, Pátria e Família‖. Em 1932, alguns estados haviam se 

rebelado contra Vargas e o governo passava por um momento difícil, o estado de São Paulo 

encabeçava o pedido de uma nova Constituição (LIMA, 2011, p. 12).  

 Segundo Pandolfi (1999, p. 45) ―São Paulo, em armas, rebelou-se contra o 

governo central, exigindo o fim do regime ditatorial.‖ Tinha início um movimento que a 

historiografia paulista consagrou como: ―Revolução Constitucionalista‖. Dessa forma, o 

Governo Provisório tratou de tomar iniciativas para poder conduzir os trabalhos da 

Assembléia segundo os seus interesses.  

Dessa forma, ainda segundo Pandolfi:  

Derrotados militarmente, os paulistas tiveram ganhos políticos. Em junho de 

1934, parlamentares escolhidos pelo voto direto promulgaram uma 
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Constituição e elegeram o então chefe do governo provisório — Getúlio 

Vargas — para a presidência da República. (PANDOLFI, 1999, p. 09). 

  

Assim, em 1934 foi promulgada uma nova Constituição e Getúlio Vargas foi 

eleito Presidente através de voto indireto pela Assembleia Constituinte. Com a promulgação 

tinha-se a esperança de que a democracia se tornaria presente no Estado brasileiro, no entanto 

em 1937 foi dado o Golpe do Estado Novo. 

Tendo em vista as inúmeras manifestações operárias em 1934, o Governo Federal 

propôs ao Congresso a Lei de Segurança Nacional (LSN) que buscava coibir ―crimes‖ contra 

a ordem pública. Já em 1935, surge quase que paralelamente à proposta da LSN a ANL 

(Aliança Nacional Libertadora) que visava ―combater o fascismo e o imperialismo‖, 

promovendo diversas manifestações públicas. (FAUSTO, 1995, p.359). 

Em 1935, o cenário político brasileiro foi sacudido pelas ações do Partido 

Comunista Brasileiro – PCB, quando tomou os quartéis do Rio Grande Norte, Pernambuco e 

Rio de Janeiro, a sigla que mais enfrentava abertamente o movimento fascista brasileiro 

aglutinado na Ação Integralista Brasileira. O fracasso do golpe promovido pelos militares 

comunistas fez o governo Vargas reagir e lançar o Partido Comunista na ilegalidade. 

Para Pandolfi (1999, p.10): ―o comunismo transformou-se no inimigo público 

número um do regime, e a repressão policial instalou-se por toda parte.‖ Desta forma, o 

comunismo passou a ser tratado como ameaça à Segurança Nacional.  

A repressão aos comunistas passou a ser tão intensa que em 1936 foi criada a 

Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo.
1
 Ainda neste ano, foi aprovada a lei de nº 

244, instituindo o Tribunal de Segurança Nacional
2
, órgão que perduraria até o Estado Novo. 

Inegavelmente estes acontecimentos contribuíram para que em 1937, Getúlio Vargas 

concretizasse o golpe que daria início a um longo período de restrição das liberdades civis. 

Vale ressaltar que:  

A escalada repressiva iniciada em 1935 teve como desfecho o golpe de 10 de 

novembro de 1937, que deu origem ao Estado Novo. Naquele dia, alegando 

que a Constituição promulgada em 1934 estava ―antedatada em relação ao 
espírito do tempo‖, Vargas apresentou à Nação nova carta constitucional, 

baseada na centralização política, no intervencionismo estatal e num modelo 

antiliberal de organização da sociedade. No mesmo período, experiências 
semelhantes estavam em curso na Europa: Hitler estava no poder na 

Alemanha, Mussolini na Itália e Salazar em Portugal. Aliás, desde o final da 

I Guerra Mundial, o modelo liberal clássico de organização da sociedade 

                                                             
1
 Comissão responsável por investigar os funcionários públicos e identificar possíveis conspiradores contra as 

2 ―Tribunal de exceção instituído em setembro de 1936, subordinado à Justiça Militar. Era composto por juízes 

civis e militares escolhidos diretamente pelo presidente da República e deveria ser ativado sempre que o país 

estivesse sob o estado de guerra.‖  
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vinha sendo questionado em detrimento de concepções totalitárias, 

autoritárias, nacionalistas, estatizantes e corporativistas. (PANDOLFI, 1999, 

p. 10). 

Pode-se perceber desta maneira, que tanto o Movimento de 30, quanto o Golpe de 

37 foram chefiados por um líder autoritário, disfarçado da figura de um líder carismático que 

arquiteta sua ideologia moldando-a nos ideais nazistas e fascistas, que se alastravam pela 

Europa. 

Dando continuidade ao que fora feito em 1930, Getúlio Vargas utilizou também a 

partir de 1937 de diversos mecanismos institucionais, tais como a criação do sistema de 

Interventorias, os órgãos de administração e controle, dentre outros, a fim de garantir a 

―centralização administrativa e financeira, unificação política das elites estaduais e 

uniformização ideológica das classes dirigentes‖. (CODATO, 2013, p.190). 

Tendo em vista essa busca pela centralização do poder, Getúlio Vargas também 

toma medidas como a cremação das bandeiras estaduais e dá continuidade ao sistema de 

Interventorias Federais. Desta forma: 

[Tratou-se de] fragmentar ao máximo as velhas e as novas lideranças 

emergentes dos estados para fortalecer o poder central, usando como escudo 

os militares, mas infiltrando aos poucos lideranças mais fiéis e dóceis ao 

Estado centralizado, às suas novas regras e às suas novas composições 
econômicas e sociais. [...] Atores novos são sempre mais manipuláveis 

porque estão ansiosos por inserção e por institucionalização, mas sem a força 

e as resistências cristalizadas dos velhos atores na defesa dos seus interesses 
e no controle de seus domínios. [...] O grande desafio é criar condições para 

que se fortaleçam os novos atores, os novos segmentos das classes 

dirigentes. (PANDOLFI, 1999, p. 39). 

 

Em resumo, o sistema de Intervenção Federal era uma ferramenta para controlar a 

política e os políticos dos Estados.  Através dos Interventores, Getúlio poderia ter um maior 

domínio do que era feito em nível estadual, evitando assim a possibilidade de manifestações 

contrarias a seu governo, além de retirar os oligarcas que dominavam anteriormente a política 

naqueles estados. 

A estratégia era ―assegurar a unidade da sociedade brasileira garantindo a coesão 

das classes dominantes e a submissão das subalternas‖ (GARCIA, 1982, p.66).  Para isso são 

tomadas medidas como a instalação do Estado de Emergência, a proibição da manifestação de 

partidos, a repressão, censura e o fortalecimento das forças armadas, isso tudo controlado pela 

imagem do presidente autoritário e pelos órgãos e departamentos administrativos.  

Exemplo destes órgãos foi a criação do Departamento Administrativo do Serviço 

Público (DASP), pelo decreto-lei nº 579, sancionada em julho de 1938, e que era totalmente 
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subordinado a Getúlio Vargas, dirigido por um nome por Luís Simões Lopes, nome de 

absoluta confiança do Presidente (BRASIL, 1938). Outro órgão criado fora o DIP 

(Departamento de Imprensa e Propaganda) objeto de estudo do presente trabalho. 

 

2.1 A criação do DIP 

 

Apesar de não se definir como fenômeno fascista, a ideologia estado novista foi 

inspirada no que era realizado na Europa pelos nazifascistas, principalmente ao que se refere à 

propaganda, a forma como esta era direcionada à contribuição da afirmação das novas ideias 

que estavam surgindo. 

Os nazistas apostavam na comunicação de massa, segundo Pandolfi (1999, p. 

167), ―a propaganda politica tinha característica particulares: uso de insinuações e indiretas, 

veladas e ameaçadoras; simplificação das ideias para atingir as massas incultas apelo 

emocional; repetições; promessas de benefícios materiais ao povo.‖ Sendo todas essas 

medidas tomadas a fim de garantir a fidelidade do povo perante a ideologia vigente.  

Da mesma forma, Getúlio Vargas utilizava-se de ―técnicas de manipulação 

destinadas a provocar mudanças de sensibilidade e exaltação dos sentimentos" (PANDOLFI, 

1999, p. 168) e, além disso, tinha especial cuidado com a organização e com o planejamento 

de órgãos que seriam incumbidos de difundir a propaganda política varguista. 

Assim como Hitler cria o Ministério da Informação Popular e da Propaganda em 

13 de março de 1933, a fim de informar a população sobre as atividades do regime, Getúlio 

também tratará de criar um órgão responsável por centralizar e coordenar a comunicação, 

além de fazer a coerção e a imposição da ideologia varguista, a fim de cooptar as classes 

trabalhadoras, camadas populares e a neutralizar aqueles que faziam oposição – sobretudo as 

oligarquias agroexportadoras e as classes médias - ao regime. Tal órgão recebeu o nome de 

Departamento de Imprensa e Propaganda – DIP, sendo criado através do decreto lei nº 1915 

de 27 de Dezembro de 1939 e regulamentado pelo Decreto Lei nº5077 de 29 de Dezembro do 

mesmo ano. 

Sobre a criação do departamento, Goulart (1990, p. 18), afirma que: 

O Estado Novo ampliou sua capacidade de intervenção nas esferas cultural e 

ideológica por meio das instituições [...] ―A partir dessa ação, o aparelho 

estatal legalizou, institucionalizou e sistematizou sua presença na vida 

política e cultural do país. O DIP também foi fruto dessa ampliação do 
Estado. Para atingir seus fins, ele controlou, coibiu e centralizou os meios de 

comunicação de massa. Dessa forma esses meios passaram indiretamente à 
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tutela do Estado e foram obrigados a veicular um discurso emanado do 

interior do próprio aparelho estatal.‖ 

Juntamente às publicações do DIP, o Governo do Estado Novo, também contava 

com a propaganda feita a partir do rádio, este portador de significativa importância já que 

―fazia chegar às zonas rurais‖ os discursos proferidos pelo líder populista, localidades estas 

que os impressos tinham ainda grande dificuldade para chegar, além de servir como meio de 

integração entre os estados e municípios. Assim, ambos assumiam um papel de árduos 

contribuidores para que fosse realizada a ampliação de alcance do discurso varguista. 

A partir da criação deste departamento, praticamente toda informação relacionada 

ao governo era controlada. O DIP tinha ―o monopólio dos veículos de informação, com o 

intuito de garantir a uniformidade das mensagens e eliminar a contra propaganda‖ 

(GOULART, 1990. p. 20).  Tudo que era identificado pelo órgão como inapropriado perante 

os interesses do governo era censurado. Tinha sob sua responsabilidade também realizar a 

impressão e publicação do Diário Oficial da União, além de monitorar e fiscalizar eventos 

públicos, tais como peças teatrais, exibições cinematográficas e etc.  

[...] a manipulação [...] nunca foi absoluta, e a eficácia do discurso populista 

não se deveu somente à intenção ou competência do DIP, um dos 

responsáveis por sua veiculação. Se o discurso e populista funcionou – e 
certamente isso aconteceu – a ponto de fazer sentido para o receptor, tal se 

deu em função dos elementos populares que ele articulou. (GOULART, 

1990. p. 21). 

Getúlio Vargas conseguiu apoio daqueles receptores que se sentiram 

representados, abraçados com a ideia de um líder que ―preocupava-se‖ em prestar contas 

daquilo que era feito em seu governo, e mais do isso, a ideia de um chefe preocupado em 

garantir às camadas populares seus direitos e principalmente fazer estas camadas 

reconhecerem que os direitos foram alcançados graças àquele personagem que adentrara na 

política com seu discurso ―salvador‖. 

O chefe do Estado Novo aparecia como o líder que se dirigia aos trabalhadores 

como ―Trabalhadores do meu Brasil‖
3
, fazendo com que estes tivessem dentro de si um 

sentimento de pertencimento a este país. Um discurso, sobretudo nacionalista que tentava 

adentrar nos sentidos de quem o ouvia no rádio, nos pronunciamentos em público, ou lia as 

manchetes e artigos publicados pelos jornais em grande maioria reféns da repressão e censura. 

―De acordo com a Constituição, nenhum jornal poderia recusar a inserção de 

comunicados do governo, e seria assegurado a todo cidadão o direito de fazer inserir 

                                                             
3 Expressão constantemente utilizada por Getúlio Vargas em seus discursos aos trabalhadores do país. 
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gratuitamente nos jornais que injuriassem, resposta, defesa ou retificação.‖ (GOULART, 

p.47).  Regra esta que valia também para todos os estados, e acrescentada de fortes punições 

sobre os diretores que negavam-se a obedece-las. 

Enquanto órgão repressor e fiscalizador, o DIP publicou diversos livros, cartilhas, 

folhetos, fez propagar os discursos do presidente. Servindo de órgão chefe para o 

funcionamento dos Departamentos Estaduais de Imprensa e Propaganda – DEIPs. Foi sem 

duvida, o departamento que mais contribuiu com a afirmação objetivada pelo regime, 

persuadindo e cooptando as chamadas classes subalternas. 

 

2.2 Comunicação e Ideologia: a ação midiográfica Varguista 

 

No presente trabalho, aproprio-me do conceito de ―operação midiográfica‖ 

elaborado pela historiadora Sônia Maria de Meneses Silva
4
, somando à teoria da 

―representatividade‖ segundo o teórico francês Roger Chartier
5
, sobretudo a partir de seu 

texto ―O Mundo como Representação‖ e a ideia de ―Poder Simbólico‖ criado por Pierre 

Bourdieu
6
. Entendendo-os como fundamentais para a corroboração deste estudo. 

Desta forma, destaco o que Silva (2011, p.31), chama de ―operação midiográfica‖ 

que seria a prática de escriturar determinado acontecimento. A busca pela compreensão do 

processo de construção da operação midiográfica, é dar ao historiador a missão de interpretar 

a ―produção de rastros, discursos e a pragmática das ocorrências no tumultuado espaço no 

qual convivem as intenções.‖ (SILVA, 2011, p.31). É entender que esta mídia ao escrever 

sobre determinado evento está realizando a produção de rastros que poderão servir como fonte 

de estudo em outra temporalidade.  

Assim, ainda segundo Silva (2011, p.32):  

O produto se torna resíduo, rastro de informação que transpõe a 

temporalidade no qual foi elaborado. A escritura se torna inscrição, mas 
também nova forma de escrita re-significada em outra temporalidade. 

Realiza-se assim a inscrição de novos significados no cotidiano, ou seja, 

aquilo que imprime, monumentaliza e institui marcos memoráveis no tempo 
e no espaço. 

                                                             
 
4 É doutora em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Tem como área de atuação: Teoria da 

História, História e Mídia, História do Tempo Presente, Brasil Contemporâneo, Imprensa, memória e História 

Pública.  
5 Historiador e teórico francês, voltado principalmente para o estudo da História Cultural. 
6
 Pierre Félix Bourdieu, conhecido sociólogo francês. Trabalhou em suas obras (sobretudo teóricas) temas 

relacionados à cultura, política e linguística. 
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Os escritos de época são rastros que ficaram de herança. São os rastros do passado 

que estudamos e que colaboram com o entendimento do presente. A escrita surge como 

portadora de significado ou como composto de um significado, estando esta diretamente 

submetida a ideologias e interesses particulares, em que, primeiramente é escrito o evento seja 

como texto, som ou imagem, e depois é difundido por meio de jornais, revistas, rádio, e etc. 

Vale lembrar que até a década de 70 o uso dos impressos como fonte histórica 

fora vista com extremo preconceito, ―pareciam pouco adequados para a recuperação do 

passado, uma vez que essas "enciclopédias do cotidiano" continham registros fragmentários 

do presente, realizados sob o influxo de interesses, compromissos e paixões‖ (LUCA, 2008, 

p.112). Isso devido principalmente por a mídia aparecer sobretudo como ferramenta do 

espetáculo, tendo suas publicações incumbidas de passar ao receptor da informação as ocultas 

intenções daqueles que a produzem. 

Outro aspecto importante é a dimensão temporal que os fatos passam a ter após 

serem veiculados pela mídia, que segundo Silva (2011, p. 64) ―acabou por instaurar um elo de 

historicidade muito mais elástico [...] posto que a possibilidade de sua divulgação e a 

repetição em imagens quase inesgotáveis criaram uma audiência muito mais ampla sobre tais 

eventos.‖ Assim,  o uso dos vestígios deixados por exemplo pela mídia atuante no período 

Estado Novo nos da a possibilidade de estuda-lo, sem que para isso seja necessário que o 

historiador tenha visualizado pessoalmente os acontecimentos. 

Com o passar dos séculos, a produção de materiais midiáticos, tais como 

―panfletos, jornais e outros tipos de informativos, que trabalhavam para a construção de uma 

opinião pública‖ (SILVA, 2011, p.36) só cresceu e ao mesmo tempo o número de 

consumidores destes produtos que visavam agradar cada um, um grupo específico da 

sociedade. 

 Conforme Thompson (1998, p.19), ―os meios de comunicação tem uma dimensão 

simbólica irredutível: eles se relacionam com a produção, o armazenamento e a circulação de 

materiais que são significativos para os indivíduos que os produzem e os recebem.‖ Dessa 

forma, cada mensagem escrita ou publicada tem sua simbologia e representa alguma coisa ou 

interesse, é portadora de diversos simbolismos que buscarão atingir o maior número e os mais 

diversos grupos de receptores. 

De acordo com Bourdieu (1989, p.188): 

O poder simbólico é um poder que aquele que lhe está sujeito dá àquele que 

o exerce, um crédito com que ele o credita, uma fides, uma auctoritas, que 
lhe confia pondo nele a sua confiança. É um poder que existe porque aquele 

que lhe está sujeito crê que ele existe. 
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 A partir desta percepção o político define qual será o produto que oferecerá a 

sociedade, tendo como objetivo principalmente a busca por um poder simbólico, ou até 

mesmo de um capital simbólico. O produto era o discurso e o capital era a confiança dada 

pelos grupos ao determinado político. Assim, ―o campo político é, pois o lugar de uma 

concorrência pelo poder [...] pelo monopólio do direito de falar‖ (BOURDIEU, 1989, p.185). 

Direito esse que era adquirido através da cooptação da confiança dos grupos para os quais a 

fala era direcionada. 

Assim, ainda segundo Bourdieu (1989, p.186): 

Em política, dizer é fazer, quer dizer, fazer crer que se pode fazer o que se 

diz e, em particular, dar a conhecer e fazer reconhecer os princípios de 

divisão do mundo social, as palavras de ordem que produzem a sua própria 

verificação ao produzirem grupos e, desse modo, uma ordem social. 

A comunicação tem a capacidade de disseminar ideologias, dando-as melhor 

efetivação e tomada de dimensões imensuráveis.  Pensar em propaganda ideológica é entender 

que a comunicação torna-se responsável pela difusão de ideias defensoras dos interesses de 

um determinado sujeito ou grupo. Valendo lembrar que por trás de qualquer que seja a 

mensagem, existe um interesse, seja econômico, político, cultural e que toda comunicação 

exerce determinado efeito àqueles que a ela tem acesso.  

Segundo Foucault (2014, p. 10): 

Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições 

que o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o 
poder. Nisto não há nada de espantoso, visto que o discurso [...] não é 

simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; é, também, aquilo 

que é o objetivo do desejo; e visto que [...] o discurso não é simplesmente 

aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque, 
pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar. 
 

Mediante ao exposto, Getúlio Vargas a utilizar-se do DIP como ferramenta de 

divulgação, desejava que seu discurso fosse reconhecido pela sociedade e legitimado diante 

desta. O poder de disseminar seu discurso ele conseguiu a partir do momento que implantou o 

movimento de 30 no Brasil, o que faltava era a criação de mecanismos que o fizessem, 

deficiência essa sanada com a criação do DIP. 

A propaganda ideológica busca influenciar as ideias e convicções daqueles que 

tem acesso a ela, na tentativa de manipular o comportamento destes indivíduos. No entanto, a 

percepção desta ideologia por parte daquele que recebe nem sempre é possível, já que o 

discurso é elaborado a fim de fazer as pessoas sentirem-se representadas nele. 
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Para Chartier (1991, p. 185) ao estar diante de um texto ―é preciso considerar que 

as formas produzem sentido, e que um texto estável na sua literalidade investe-se de uma 

significação‖. Assim também funciona o discurso político, os textos que são escritos durante 

o período Estado Novo, estavam abastados de interesses daquele que buscava a centralização 

do seu poder e cooptar a confiança dos grupos que liam as publicações do DIP ou dos que 

tinham a possibilidade de ouvir a radiodifusão do programa Hora do Brasil.  

A propaganda ideológica efetiva-se mais intensamente pela reiteração das 

normas sociais vigentes, pela efetivação do conformismo, pela omissão e 
pela ocultação, e provoca um distanciamento das questões básicas e 

contraditórias da estrutura social (GOULART, 1990, p.12). 

Assim, propagar que determinada ideologia é o melhor para exercer função em 

determinado momento ou espaço, o plantar do conformismo na sociedade, foi uma das 

principais manobras utilizadas por Getúlio Vargas ao buscar a afirmação de seu discurso. 

Com a comunicação, o então presidente poderia tentar impor padrões culturais, sobretudo a 

partir da repetição de que aquilo que estava acontecendo (o golpe) era bom e necessário ao 

bem estar da Nação. 

De acordo com Chartier (1991, p. 185): 

As formas de teatralização [...] dão o exemplo mais manifesto de uma 
perversão da relação de representação. Todas visam, de fato, a fazer com que 

a coisa não tenha existência a não ser na imagem que exibe, que a 

representação mascare ao invés de pintar adequadamente o que é seu 
referente.  

No período Estado Novo, a escrita como portadora de significado, carregava a 

representação que Getúlio Vargas queria que ela tivesse, ou seja, há uma manipulação dos 

signos, do que era publicado. O que Chartier (1991, p. 186), aponta, é que nem sempre o 

representado, faz alusão ao que verdadeiramente existe. No caso do discurso varguista, a 

representação de que o golpe era bom e necessário, sobrepunha à realidade: 

A relação de representação é, desse modo, perturbada pela fraqueza da 

imaginação, que faz com que se tome engodo pela verdade, que considera os 

signos visíveis como índices seguros de uma realidade que não é. Assim, 

desviada, a representação transforma-se em máquina de fabricar respeito e 
submissão.  

O mesmo poderá ser percebido no capítulo III deste trabalho, quanto à falsa 

representação da realidade contida nos discursos escritos e publicados pelo Interventor do 

Maranhão, Paulo Ramos. A manipulação que é realizada sobre os meios de comunicação a 
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fim de veicular uma ideia dele mesmo e de seu governo que existia apenas no discurso que era 

passado para a sociedade maranhense. 

A História é representação, os documentos, jornais, fotografias são 

representações. Representações construídas em signos, em significados, distintos, que podem 

fazer um sujeito portador de um poder simbólico ou não. Getúlio Vargas consegue mostrar 

sua ideologia porque esta estava contida de símbolos que representavam algo que era de 

interesse àqueles que a recebiam. Os trabalhadores recebiam congratulações de que apenas 

com seu esforço o país poderia crescer, o trabalhador sentia-se diante do discurso varguista 

como membro, como incluso naquela representatividade sob o discurso proliferado pelo 

Departamento de Imprensa e Propaganda, o discurso era aceito (quando era aceito) porque as 

pessoas acreditavam que era real, que era a representação da verdade. 
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3  O MARANHÃO E A CONJUNTURA PRÉ-ESTADO NOVO 

 

O Maranhão, assim como o Brasil, nas primeiras décadas do século XX passava 

por varias modificações. Expus no capítulo anterior, algumas variáveis políticas que levaram 

o governo Vargas a ―desaguar‖ nas Interventorias. Neste segundo capítulo analisarei a 

conjuntura política às vésperas da Intervenção desde os anos que antecedem a Revolução de 

30 até a ascensão do Golpe de 37 neste estado. 

Desde as últimas décadas do século XIX, ―O desiquilíbrio econômico, 

consequente da abolição, província escravocrata e agrícola que era o Maranhão, refletir-se-ia 

com efeitos desastrosos sobre toda a sua vida, política, econômica e cultural.‖ (MEIRELES, 

1980, p.348). A economia maranhense tão acostumada com o uso do trabalho escravo tivera 

que substitui-la, no entanto, para tal, não tinha-se condições financeiras suficientes, assim: 

foram-se por terra, praticamente, e de um golpe, todas as nossas lavouras de 
algodão, arroz, cana de açúcar, com elas nossas indústrias açucareiras e 

nosso comércio exportador, tudo levado no arrastão do impacto da libertação 

em massa do trabalhador servil, [...]  (MEIRELES, 1980, p.350). 

Com tamanha devastação da economia agrícola do Maranhão, os grandes 

agricultores viram-se obrigados a abrir mão de suas propriedades por valores bem abaixo do 

que realmente valiam, sendo forçados a investir em uma nova categoria de trabalho que vinha 

tomando força no país: a indústria. Esta, que nascera como resultado dos investimentos 

provindos da riqueza adquirida no passado com a agroexportação. Tal crise na economia 

maranhense perduraria pelas décadas iniciais do século XX. 

Ao verem o bom desenvolvimento das lavouras de café e as oportunidades que as 

mesmas estavam proporcionando, diversos maranhenses ―de nossa Baixada e de nosso Sertão, 

e também nossas cidades‖ (MEIRELES, 1980, p.352) trataram de migrar para o sul do país. 

Outro fator que fizera a emigração tomar força, fora o período da borracha no território 

amazônico que chamava cada vez mais a atenção daqueles que sonhavam em melhorar de 

vida. Tudo isso contribuiu de forma significativa para agravar ainda mais a crise que se 

alastrava pelo estado. 

Durante o período que antecede o Estado Novo, ―a economia maranhense passava 

por um processo de reorganização da produção, resultante da crise final do sistema 

agroexportador.‖ (BARBOSA, 2005, p. 12), crise esta que se alastrou por todo o país e que 

tanto contribuiu para o desenvolvimento da modernização e aceleração do processo de 

industrialização de alguns estados. 
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Outro aspecto importante é que ―a ausência de uma burguesia e de um setor 

operário industrial para dar suporte a um projeto burguês de supressão da dominação 

oligárquica também obstaculizava a execução de medidas que conduzissem à modernização 

da sociedade e da economia do estado.‖ (CALDEIRA, 1981, p.12) Burguesia industrial esta 

que ainda estava por ser formada. 

Possuidor de uma das menores rendas fiscais do país faltava ao Maranhão um 

produto para qual o setor econômico voltasse os olhos, assim como o café em São Paulo, ou 

até mesmo como o algodão que outrora dera considerável impulso na economia maranhense. 

Meireles, ao se expressar sobre o tema disse: 

[...], basta lembrar aqui que aquela, nossa capital, que fora das primeiras 
cidades, em todo o país, a servir-se de iluminação a gás e de transporte 

urbano a tração animal, seria das últimas, dentre as nossas metrópoles 

estaduais e cidades maiores, a poder substituir esses serviços de utilidade 

pública, quando caíram em desuso, pelos de iluminação e tração elétricas. 
(MEIRELES, 1980, p. 348). 

Assim, a modernização no Maranhão só passou a ocorrer a partir da instalação das 

fábricas, sobretudo têxteis ou de fiação que chamaram a atenção da população do interior do 

estado para a capital (São Luís), causando um considerável crescimento da urbanização e 

expansão demográfica, o que é comprovado quando lembramos que é neste período que 

surgiram bairros como o Anil e Madre Deus. 

 

 

3.1 A Conjuntura Política Pré-Movimento de 30 

 

O cenário político maranhense que antecede o Movimento de 1930 é marcado 

pelos constantes conflitos de pensamentos e interesses de vários grupos, alguns tendo sua 

origem provinda da época de início da República no Brasil. Segundo Caldeira (1981, p.24), 

estes se ―apresentavam como grupos – partidos‖, de forma geral tratavam-se de grupos 

políticos organizados a fim de defender interesses distintos.  

Os grupos tinham organização bem particular. A chefia destes era dada 

principalmente de forma hereditária passavam-na de pai para filho, genro ou irmão, além 

disso, ―a designação que se fazia do grupo-partido era extraída da adjetivação do nome do seu 

chefe‖ (CALDEIRA,1981, p.25), por exemplo, um dos principais grupos existente na esfera 

política daquele momento era o dos ―magalhãesistas‖, que recebera esse nome por conta de 
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seu principal líder, José Maria Magalhães de Almeida. Além deste, outros dois grupos fazem 

base ao momento político, os marcelenistas e os tarquinistas. 

Os magalhãesistas, como já foi dito, liderados por Magalhães de Almeida, teve 

como principais simpatizantes os membros do Partido Republicano situacionista e Partido 

Republicano governista. Sendo apontados por historiadores como Mario Meireles e José de 

Ribamar Chaves Caldeira, nomes como os de Pio Correia Lima, Sebastião Archer e Manuel 

João de Moraes Rego, como fiéis contribuintes ao grupo. 

O Partido Republicano governista tinha como membros, principalmente coronéis, 

agroindustriais, comerciantes e militares, mas também era composto por membros da classe 

média, intelectuais maranhenses e uma pequena parcela do operariado. Estando aliado 

também ao Partido Republicano Federal (PRF), que tinha como chefe o advogado Clodomir 

Cardoso. 

O Partido Republicano Federal – PRF era integrado por grandes proprietários de 

terra e comerciantes, além de membros da classe média. Havia-se entre o PR governista e o 

PR federal a troca de favores mútuos. Além do apoio destes três partidos (PR situacionista, 

governista e federal), os magalhãesistas evitavam ao máximo a aproximação com seus 

opositores. A principal prática voltada para este fim era o negar de benefícios e concessões 

políticas. 

Segundo Caldeira (1981, p.28), ―a centralização do poder [...] em torno dos 

integrantes do PR governista permitia a estes preservar o tipo de dominação mandonista‖. 

Dessa forma o PR governista tornava-se o partido que mais se utilizava desta modalidade de 

dominação, manipulando principalmente os camponeses a fim de garantir a obtenção de 

votos. A dificuldade de fiscalização federal tornava-se ferramenta facilitadora para que tal 

prática acabasse por ocorrer livremente. 

Os marcelenistas eram liderados pelo médico Marcelino Machado, que também 

era chefe do Partido Republicano oposicionista. O grupo que fora idealizado por Benedito 

Leite, era o maior grupo de oposição aos governos, tanto estadual, quanto federal. Marcelino 

representava o principal nome oposicionista, e tinha como adeptos, sobretudo membros da 

classe média e populares. Seria também por suas mãos que nasceria o jornal diário: O 

Combate
7
. 

Entre os marcelenistas encontravam-se coronéis, latifundiários, agroindustriais, 

comerciantes, e membros da classe média que portavam de algum prestígio político. Destaca-

                                                             
7 Sobre o jornal, este será aprofundado no Capítulo III. 
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se dentre seus integrantes nomes como, Antenor Amaral, José Nunes Arouche, Maurício 

Jansen Pereira, Gerson Correia Marques, dentre outros. Assim como os magalhãesistas, os 

marcelinistas também era um grupo oligárquico. No entanto, preocupava-se em receber o 

apoio dos setores populares. 

Sobre as relações politicas entre marcelinistas e a população, Caldeira (1981, 

p.40) aponta: 

O discurso radical mantido pelos marcelinistas contra o grupo dirigente e a 

prática assistencialista e filantrópica desenvolvida pelos oposicionistas do 
PR em direção às classes populares de São Luís, constituíam os fatores que 

levavam os marcelenistas a contar com o apoio eleitoral das massas da 

Capital, práticas essas que encontravam certa dificuldade para se estender 

para o interior, dado o controle exercido pelos chefes governistas locais 
sobre as populações da maioria dos municípios. 

Os marcelenistas escreviam constantemente mensagens, artigos, montavam 

folhetos em que faziam duras criticas às atitudes dos governos vigentes, denunciavam 

arbitrariedades e cobravam melhorias. Ao prestar assistência às classes populares eles 

garantiam o prestígio político que necessitavam pelo menos da população ludovicense, já que 

a do interior do estado encontrava-se sob o domínio da oligarquia governista. 

O terceiro grupo-partidário atuante no Maranhão eram os tarquinistas, liderados 

pelo médico Tarquínio Lopes, que também chefiava o Partido Democrático Estadual, depois 

transformado em Partido Socialista. Tinham identificação com a corrente ideológica 

tenentista, defendiam a centralização do poder em plano federal e o fim das oligarquias. 

Faziam oposição tanto aos magalhãesistas, quanto aos marcelenistas. 

Recebiam o apoio de pequena parte da burguesia e classe média estadual. Tinham 

grande dificuldade para cooptar adeptos, tendo em vista o constante uso de discursos radicais, 

muitos destes ameaçando a utilização de força armada para a tomada do poder, o que acabava 

por assustar a população. Nomes como Genésio Bertrand, José Alcides de Carvalho, 

Raimundo Simas, Mata Roma e Leônidas Leda, compunham o corpo de integrantes do grupo. 

Além destes, também destacavam-se a presença de alguns coronéis e donos de terra, tais 

como, Januário Moreira, Luso Rocha e Inácio Parga. Vale ressaltar que Tarquínio Lopes fora 

grande contribuinte quando da passagem da Coluna Prestes pelo estado, juntamente com 

Manuel Neiva Moreira, Euclides Neiva, Euclides Maranhão e Manuel Bernardino.  

 A oligarquia magalhãesistas dominou o governo do estado pela maior parte da 

vigência da chamada Republica Velha, aquela marcada pela dominação coronelista. O voto de 

cabresto e a concessão de favores eram o que garantia a permanência do Partido Republicano 
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governista no poder. No entanto, o título de oligarquia não cabia apenas a este grupo, pois 

marcelinistas e até mesmo tarquinistas que tinham em seu discurso o fim deste sistema, 

também o usufruíam. 

Durante os quatro anos que antecedem o Movimento de 1930, o Maranhão 

encontrava-se sob a administração de Magalhães de Almeida, tendo seu mandato iniciado no 

dia 1º de março de 1926. Em seu governo tinha a companhia de Genésio Euvaldo de Moraes 

Rego, líder da União Republicana do Maranhão – provida do grupo magalhãesistas – e o ex-

senador Eusébio Carvalho de Oliveira. 

Segundo Lima (2010, p.107), Magalhães de Almeida ―era conhecedor da política 

e da administração do estado, pois mantinha estreitas relações com alguns de seus 

antecessores‖. Exemplo disso era a relação com Urbano Santos – ex-governador, com 

mandato exercido entre 21 de outubro de 1918 a 25 de fevereiro de 1922 -, tendo em vista sua 

aproximação familiar
8
 e os serviços que prestara em seu governo. 

A fim de tentar controlar a crise econômica pela qual passava o estado, Magalhães de 

Almeida atribuiu a sua gestão ―uma politica de contingência de gastos‖ (LIMA, 2010, p.108). 

Vale lembrar que além da crise que já assombrava a economia maranhense, em 1929, com a 

crise mundial, o que parecia não poder ficar pior, acaba por submergir juntamente ao restante 

do país em uma sequencia de dificuldades financeiras que perdurariam pelas primeiras 

décadas do século no estado. 

Durante o governo de Magalhães de Almeida, expressivas foram suas obras. A pesar 

das dificuldades da época e os poucos recursos, ele consegue fazer abrir estradas interligando 

o Maranhão a outros estados, tratou também de fazer melhorias no cenário urbano da capital 

juntamente ao prefeito Jaime Tavares, dentre outras obras de caráter desenvolvimentista. 

Enquanto isso, a partir de abril de 1930, José Maria Reis Perdigão, recém chegado do 

Rio de Janeiro no Maranhão passou a contribuir com o grupo tarquinista, já que 

compartilhava do mesmo pensamento ideológico tenentista. Segundo Caldeira (1981, p. 55), 

―Perdigão não se envolveu diretamente com todos os integrantes do tarquinismo, mas com 

pequeno grupo de atores dessa facção pertencente à pequena burguesia, tendo deixado de lado 

os oligarcas e os burgueses do PD estadual‖. Reis Perdigão, dessa forma, alia-se apenas 

àqueles tarquinistas que estariam a favor de conspirar em prol do sucesso do Movimento de 

1930. 

                                                             
8 Magalhães de Almeida era genro do ex-governador Urbano Santos da Costa Araújo. 
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Quando chegara a hora das eleições de 1º de Março de 30, o Partido Republicano 

governista prestou apoio à chapa de Júlio Prestes e Vital Soares. Já em apoio a Getúlio Vargas 

e João Pessoa, uniram-se o Partido Republicano oposicionista e o Partido Democrático, o que 

acaba tornando-se uma grande contradição. No momento das eleições, por conveniência, a 

fim de defender seus interesses, os partidos oposicionistas adotam medidas políticas que vão 

além das ―rixas‖ construídas ao longo da Primeira República. Fora o apoio dado à Aliança 

Liberal nestas eleições, ambos continuavam a discordar e defender cada um seus próprios 

interesses. De um lado, os marcelenistas em busca de derrubar os governistas e tomar a frente 

do Estado, e do outro, tarquinistas interessados em retirar os dois primeiros do jogo político 

local.  

Na mesma eleição de 1º de março, Magalhães de Almeida foi substituído por José 

Pires Sexto, que permaneceu no poder por sete meses. Seu vice foi Antônio Brício de Araújo. 

Ambos viram o início daquele que seria conhecido como Movimento de 30, este que no 

Maranhão estava sob o comando de Reis Perdigão. Em 4 de outubro de 1930, foi deflagrado o 

Movimento e o caos se instala na capital maranhense. Conforme Lima (2010, p. 119), já no 

―dia 9 de outubro, Pires Sexto fugia (dizem que pelos fundos do palácio)‖. Estava implantado 

o Movimento no Estado. 

Frente a isto, o Interventor e seu vice são depostos, dando lugar à chamada Junta 

Revolucionária Provisória, chefiada por José Maria Reis Perdigão, o mesmo homem que fora 

incumbido de comandar o movimento no estado, e pelos tenentes maranhenses Celso Reis de 

Freitas e José Ribamar Campos. Esperava-se decidir quem assumiria o governo estadual. O 

nome indicado fora o Coronel do 24º B/C, José Luso Torres, que foi nomeado Interventor 

Federal. 

 

3.2 Os Interventores no Maranhão (1930-1935) 

 

No Maranhão, a partir de 1930, inúmeros Interventores passaram pelo governo do 

Estado. Getúlio Vargas, assim que chegou ao poder em 03 de Novembro do mesmo ano, 

passou a enviar intimações à Junta Revolucionária Provisória, para que fosse apontado aquele 

que deveria ser nomeado como Interventor do estado. O escolhido foi o Major Luso Torres, 

tendo este sido indicação do militar Juarez Tavora. De acordo com Caldeira (1981, p. 116), a 

indicação do Major fora feita pelos seguintes motivos: 

Perdigão pretendia ter no governo um agente desvinculado politicamente dos grupos 
marcelinista e tarquinista; O Interventor por ele escolhido era um agente que exercia 
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certa liderança sobre o reduzido grupo aquartelado no estado e era um ator dotado de 

certa experiência política e administrativa, dado que ocupara cargos públicos no 

passado. 

Dessa forma, Luiz Perdigão e Juarez Távora, viam em Luzo Torres a pessoa certa 

para defender seus interesses a frente do governo do estado. Já que, apesar de Luso Torres ter 

participado do grupo marcelinista, não era identificado como membro efetivado. Assim, 

mesmo com a nomeação de Luso Torres em 15 de Novembro de 1930, Reis Perdigão não foi 

afastado do governo, tornando-se Secretario Geral do Estado.  

Devido a problemas de saúde, o Interventor foi obrigado a retirar-se. 

Permanecendo no cargo por apenas o mês de Novembro de 1930. No dia 29 de Novembro do 

mesmo ano, Reis Perdigão assumia o posto de forma interina. Em 9 de Janeiro de 1931, foi 

nomeado o padre Astolfo Serra que governou até 18 de Agosto do mesmo ano. 

Astolfo Serra, grande simpatizante do Movimento de 30, enquanto exerceu o 

cargo de Interventor, nomeou vários prefeitos, sendo, muitos deles, membros do grupo 

marcelenista. Atitude que não agradou aos interesses de Reis Perdigão, que segundo Caldeira, 

―exigiu explicações ao padre Interventor‖ (CALDEIRA, 1981, p.131), tendo em vista que um 

dos principais intuitos de Perdigão era afastar aquele grupo do governo do Estado. 

Com a queda de Astolfo Serra, assumiu a Interventoria do Estado o Capitão 

Lourival Serôa da Mota, de 8 de setembro de 1931 até 10 de fevereiro de 1933. Sendo o 

primeiro Interventor tenente a assumir, teve início o que Mario Meireles chamou de ―Era dos 

Tenentes‖, já que a partir de sua nomeação os próximos Interventores, em grande maioria, 

pertenciam ao corpo militar.  

Lima (2010, p.124) durante este período de meados de 1932, ―tem início a luta entre a 

Associação Comercial do Maranhão e os Interventores.‖ Fazendo com que o governo do 

Estado passe por grades dificuldades, encarando constantes conflitos entre a Associação 

Comercial e o governo do Estado, devido principalmente às medidas econômicas tomadas 

pelos governantes, que eram, sobretudo contrárias aos interesses da Associação Comercial. 

Em 3 de maio de 1933, ocorreu no Maranhão as eleições para ocupação de sete 

cadeiras na Assembleia Constituinte Nacional. Para o pleito, os partidos passaram a se 

organizar. Nascia nos grupos políticos a esperança de eleger candidatos que defendessem seus 

interesses. Participaram da eleição os seguintes partidos: a União Republicana Maranhense 

(URM), formada pela congregação do Partido Republicano governista; o Partido Republicano 

(PR), que era a reformulação do antigo Partido Republicano oposicionista; o Partido 

Socialista Brasileiro (PSB), formado pelos mesmos integrantes do antigo Partido 
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Democrático; e a Liga Eleitoral Católica (LEC), tendo formação oriunda de lideranças de 

diferentes grupos. 

Sobre o resultado das eleições Caldeira (1981, p. 203) aponta:  

[...], comprovada a ocorrência de fraude em sete seções, foram as mesmas 
anuladas e realizadas (somente nestas seções) eleições suplementares, 

resultando que os marcelenistas perderam um dos seus deputados eleitos 

(Raimundo Frazão Castanhede) para a URM, que elegeu Godofredo Viana. 
Diante desse fato, a composição partidária da representação maranhense na 

Contituinte foi modificada: o PR continuou com a maioria (quadro 

representantes), mas os unionistas aumentaram sua bancada de dois para três 
deputados.  

Desta forma, a vitória foi dos marcelenistas com quatro representantes eleitos e 

magalhaesistas com três, ficava claro que aquele resultado era reflexo da má administração 

daqueles primeiros Interventores que assim como os tarquinistas (grupo derrotado), seguiam a 

ideologia tenentista. Além do resultado das eleições, a partir do mês de Maio de 1933, 

iniciou-se na capital maranhense uma sequência de manifestações do operariado. No dia 26 de 

Maio do mesmo ano, teve início a greve dos sapateiros. No dia 31 do mesmo mês eclodiu a 

greve geral, ambas tendo termino em 1º de Junho de 1933. Segundo Caldeira (1981, p.209), 

―a legislação trabalhista de Vargas parecia ser captada pelos setores proletários como um 

conjunto de medidas que apontavam para o fortalecimento da politica reivindicatória da 

classe‖. Assim, mesmo não estando organizado como partido, o grupo operariado passa a 

defender seus interesses. 

Mesmo com o longo tempo de duração das greves, o governo estadual não 

interviu nas negociações entre patrões e operários. Este fato causou grande insatisfação nos 

tarquinistas sobre o posicionamento pouco radical praticado pelo governo. Diante deste 

momento tão conturbado pelo qual passava a política e a economia maranhense – as 

constantes greves, críticas politicas e etc. -, em 29 de junho de 1933, Getúlio Vargas nomeia o 

Capitão Antônio Martins de Almeida - que não era maranhense - como novo Interventor. Seu 

governo seria marcado pela contenção de gastos e tentativas de equilibrar o orçamento do 

Estado. 

Ao chegar ao Maranhão, o Interventor preocupou-se em convocar para trabalhar 

em seu governo, sobretudo nomes que não eram maranhenses. Assim, trouxe consigo 

Victorino de Brito Freire, que logo ao chegar foi nomeado para o cargo de Secretário Geral da 

Interventoria. Martins de Almeida, não foi um governante preocupado em fazer obras 

públicas, pelo contrário, não deu sequer continuidade às obras que haviam sido iniciadas pelo 

Capitão Lourival Serôa da Mota. 
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Em seu governo, ―pesou a mão‖ na cobrança de impostos, especialmente sobre o 

comércio. O que teve como consequência o acirramento dos conflitos já existentes entre 

Associação Comercial e governo do Estado. A Associação cobrava Martins de Almeida, para 

que este fizesse negociação com o Interventor do Piauí, em prol de reduzir os impostos dos 

produtos maranhenses que adentravam naquele estado. O Interventor negociou, no entanto o 

chefe do governo piauiense fora contra, diante disto, a Associação deu outra opção a Martins 

de Almeida, que era a de ―redução do total da receita a ser prevista para o orçamento‖ do 

exercício de 1934. Opção esta que não fora aceita pelo Interventor, causando assim, a ruptura 

entre Associação Comercial e o governo. 

Foi também neste momento que ―surgiu o célebre Bando do Papai Noel, apelido 

dado ao grupo de para militares, capangas contratados pelo governo, para atacar os membros 

do comércio‖ (LIMA, 2010, p. 129), por este fato seu governo foi tido como uma 

Interventoria que utilizava-se corriqueiramente do uso da violência.  Ainda sobre este fato, 

Furtado, jornalista de oposição, afirma:  

Decepcionados com os insucessos dos seus métodos e inconformados com a 

resistência crescente da oposição, que ganhara terreno em toda a ilha, [...], os 
responsáveis pelo poder, em nossa terra, resolveram, no auge de sua 

inconformação apelar para o desforço pessoal, para a agressão física, com o 

proposito evidente de levar o pânico às hostes republicanas. Importaram-se, 
então, os piores pistoleiros do Nordeste para a execução desse plano sinistro 

[...] apelidados com muita propriedade pelo povo de ―Bando de Papai Noel‖, 

justamente por ter o mesmo iniciado as suas diatribes na noite de Natal, na 

hora em que os maranhenses comemoravam o nascimento de Cristo. Foi essa 
uma das fazes mais tristes de nossa história política. Quantas vezes escapei 

de morrer ou de ser agredido. De uma feita, Manoel Larges Castelo Branco, 

meu amigo de saudosa memória, homiziou-me em sua residência para evitar 
o meu massacre. (FURTADO, 2005, p.42). 

Nota-se tanto com a fala de Lima, quanto com a de Travassos Furtado, a ação 

violenta que os Interventores utilizavam para reprimir aqueles que eram considerados 

―arruaceiros‖ ou opositores. Não sendo esta uma prática exclusiva da Interventoria de Martins 

de Almeida, já que, no período dos Interventores, todos aqueles que andassem fora daquilo 

que era estabelecido como norma, sofriam sérias consequências. 

Além disto, há tempos os maranhenses encontravam-se insatisfeitos com as 

gestões e principalmente com a forma como Getúlio Vargas havia tratado o Maranhão e a 

nomeação de seus Interventores. Sobre visita de Getúlio ao estado, Meireles (1980, p. 365) 

diz: 

[...] o Ditador Vargas, chegando até o Maranhão em recentíssima viagem ao 

Norte, teria dito, ao constatar pessoalmente o atraso ou a estagnação em que 
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se debatia ele, que os maranhenses, eles mesmos, cuidassem de tirá-lo do 

atoleiro em que o haviam deixado se afundar. 

Mediante a este ocorrido, nota-se que Getúlio Vargas durante a visita mostra 

verdadeiro descaso perante a situação em que o Estado se encontrava. Todos estes 

acontecimentos contribuíam em muito para a insatisfação e principalmente para acentuação 

dos conflitos políticos no Maranhão.  

 

3.3 A política maranhense diante da reinstalação das oligarquias no poder 

 

Após as eleições de 1º de Março de 1933, outros partidos surgiram no contexto 

político maranhense, partidos estes oriundos, sobretudo do desejo de alguns setores em 

também poder participar do cenário político local, mas também da fragmentação de antigos 

grupos dominantes da política estadual. Fragmentação ocasionada principalmente pela 

divergência de interesses.   

Assim, segundo Caldeira (1981, p. 218): 

Com efeito, além dos partidos existentes (URM, PR, PSB e LEC), surgiam 

quatro novos partidos: a Ação Comercial Trabalhista (ACT), a Ação 
Integralista Brasileira (AIB), seção estadual, a Frente Única Proletária (FUP) 

e o Partido Social Democrático do Maranhão (PSDM). 

Os partidos, Ação Comercial Trabalhista, Ação Integralista Brasileira e Frente 

Única Proletária, buscavam adentrar na política sem terem vínculos diretos com os antigos 

grupos oligarcas, já no que diz respeito ao PSDM, este que ―apresentou-se como o partido 

oficial, para competir com a URM e o PR‖ oposicionista, tem sua criação como fruto do 

rompimento entre Magalhães de Almeida e Genésio Rego. 

Frente ao rompimento dos dois aliados oligarcas, Genésio Rego permaneceria 

como líder da URM, enquanto Magalhães de Almeida lidera o novo partido (PSD).  

Logicamente, com a saída de Magalhães de Almeida da URM, o partido perde grande parte de 

sua força. Sentindo-se ameaçado, Genésio Rego aliou-se ao Partido Republicano, a fim de se 

garantir nas eleições que iriam acontecer em outubro de 1934. 

Os acontecimentos da chamada Revolução Constitucionalista no dia 9 de julho de 

1932, o então chefe do governo provisório Getúlio Vargas viu-se forçado a convocar em 15 

de novembro de 1933 a Assembleia Constituinte que levou à promulgação da nova 

Constituição brasileira em 16 de julho de 1934. Promulgada a Constituição, o processo para 

eleger os membros da Assembleia Constituinte que elaboraria a nova Carta do Estado teve sua 
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organização acelerada. Da mesma forma, os partidos que pretendiam concorrer nas eleições 

trataram de organizar-se. 

Lançaram candidatos à eleição velhos e novos partidos, no entanto, apenas cinco 

partidos – PR, PSDM, URM, PSB e LEC – elegeram candidatos. Segundo Caldeira (1981, 

p.229) o PR elegeu quatro deputados, foram eles: Lino Machado, Gerson Correia Marques, 

Carlos Humberto Reis e Eliezer Moreira, o PSDM elegeu seu líder Magalhães de Almeida e 

Henrique de Couto e a URM elegeu somente seu líder Genésio Rego.  

Assim para a Câmera Federal, o Partido Republicano (PR) elegeu 4 candidatos ; o 

Partido Social Democrático do Maranhão (PSDM) – 2 ; e a União Republicana Maranhense 

(URM) – 1. Já para a Assembleia Estadual, o PR elegeu 10 candidatos; o PSDM – 13; a URM 

– 5; o PSB – 1; e a Liga Eleitoral Católica (LEC) – 1. Diante desse resultado nota-se a grande 

diferença de votos entre PSD e URM. O receio sentido por Genésio Rego no ato na ruptura 

com Magalhães de Almeida é explicado, já que o poder de dominação sobre o voto da 

população camponesa permanecia sob controle do líder magalhãesista. 

Com o fim da votação e a confirmação dos eleitos surgiu um fator que em muito 

contribuiu para o desiquilíbrio no resultado, que fora alcançado com a união do PSD, PSB e 

LEC, contra o PR e URM, tal fator fora a cassação de um dos deputados eleitos pelo PSD, 

dando lugar a um deputado do Partido Republicano. Desta maneira, o PR juntamente à URM 

somava o número de 16 deputados eleitos, garantindo assim a maioria das cadeiras. 

Ainda sobre o resultado das eleições, afirma Meireles (1980, p. 369): 

É que diga-se a verdade, com a reconstitucionalização voltava-se 

praticamente, no campo político, à situação anterior à Revolução de Trinta, 

já que não havia surgido novos lideres que se houvessem firmado no 
conceito popular e consequentemente pelo ressurgimento das velhas 

lideranças e antigas agremiações que apenas haviam hibernado nesses quatro 

anos. 
 

Após as eleições, os grupos oligárquicos tinham diante de si a oportunidade de 

verem-se livres dos Interventores e reinstalar as antigas práticas do período pré-

revolucionário. Do outro lado, descontentes com o reduzido número de candidatos eleitos e 

com esse retorno das oligarquias, as classes média e popular iniciam militância à ANL, e a 

pequena burguesia continuava também militando, mas pelo partido Intergralista maranhense 

liderado por Solano Rodrigues. Ambas as correntes que estavam a tomar cada vez mais força 

no âmbito nacional. 

Ter maior número de cadeiras na Assembleia significava que aquele grupo 

vencedor teria a oportunidade de eleger ―o governador, os dois senadores [...], além da tarefa 
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de elaborar a Constituição do Estado‖ (CALDEIRA, 1981, p. 243). Diante disto, os deputados 

do Partido Republicano, juntamente aos da União Republicana Maranhense elegeram Aquiles 

Faria Lisboa. 

Eleito em 22 de julho de 1935, governou até 14 de junho de 1936. Segundo o 

próprio Lisboa, em manifesto à nação, afirmou que fora "convidado para o cargo de primeiro 

Governador constitucional do Estado do Maranhão pelos Dr. Marcelino Rodrigues Machado e 

Genésio Euvaldo de Moraes Rego, chefes, respectivamente, do Partido Republicano e da 

União Republicana Maranhense‖ (LISBOA, 1936, p. 25), mesmo sendo contra a política 

partidária. Tal opinião faria de seu governo um período marcado por uma densa crise de 

cunho partidário. 

Sobre as eleições, afirma Meireles (1980, p.370): 

Conforme acordo bipartidário, [...] a 22 seguinte elege o Dr. Aquiles Faria 

Lisboa, sábio leprólogo e estudioso naturalista, despido de qualquer 

partidarismo extremado, para Governador do Estado, no primeiro quadriênio 
da nova fase constitucional, a exemplo do que passara a presidência da 

República. 

Diante deste pacto ficava acordado, que Aquiles Lisboa nomearia uma indicação 

do PR para o cargo de Secretário Geral e um nome da URM para a prefeitura de São Luís. 

Neste contexto, os marcelenistas indicaram Máximo Martins de Freitas ao cargo de 

Secretário, que logo fora empossado pelo governado, no entanto, quando chegara a hora deste 

nomear Costa Fernandes - indicação da URM - para a prefeitura, Aquiles Lisboa não o fez, 

deu posse ao coronel Manoel Azevedo também do Partido Republicano.  

A tomada desta medida teve como consequência uma ―seríssima crise política que 

acabaria por exigir a intervenção do Poder Central do Estado‖. (MEIRELES, 1980, p. 170) 

Iniciou-se no cenário político estadual um total clima de insatisfação. Aqueles que outrora 

uniram-se para garantir o retorno do domínio oligárquica, agora deixavam às claras suas 

divergências. 

Outra medida tomada por Aquiles Lisboa foi o estabelecimento de relação 

amigáveis com os representantes da Associação Comercial, relação que havia sido rompida na 

Interventoria de Martins de Almeida, tal iniciativa garantia a paz com os comerciantes, mas 

em nada contribuiu para que a crise politica fosse evitada ou sequer minimizada. 

Enquanto Aquiles Lisboa efetivava demissões com a desculpa de cortar gastos, a 

cúpula da URM organizava-se para exigir a retirada de Manoel Azevedo da prefeitura de São 

Luís. Como já previsto o governador não desfaz seu feito. Além disto, Lisboa nomeou para os 
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demais cargos de importância nomes em grande maioria ligados ao PR, o que deixava os 

unionistas ainda mais inconformados. 

Os deputados da URM deixaram de aprovar os votos governamentais, tudo que 

estava ao alcance do partido era feito para dificultar a administração de Aquiles Lisboa, 

inclusive a reaproximação com Magalhães de Almeida. Segundo Buzar (2014, p.188): 

Distanciados do governo, os genesistas passaram a se aproximar dos 
magalhãesistas, não só com a finalidade de desestabilizar Aquiles Lisboa, 

mas também com o objetivo de formar nova maioria parlamentar e elaborar 

a constituição do Estado, de modo que ela não se coordenasse aos interesses 

do chefe do executivo. 

Assim, a aliança entre Genésio Rego e Magalhães de Almeida é retomada. Em 

contra partida ―Aquiles Lisboa retornou o estilo de governar das oligarquias‖ (BUZAR, 2001, 

p. 264), perseguindo seus opositores cooptando o apoio dos chefes municipais e fortalecendo 

a centralização do poder nas mãos de seu grupo. Aquele que em discurso disse não ter 

desejado estar no cargo de governador, agora aparecia como grande articulador de manobras 

oligárquicas. 

Outro fator importante a ser ressaltado é a não inclusão das classes subalternas na 

crise, que deixaram sob a responsabilidade das oligarquias que as pendências fossem 

resolvidas entre si. Com a influência da ANL, estes setores da sociedade passam a retirar-se 

da posição de passividade, defendendo-se a partir de então de possíveis tentativas de 

cooptação por parte das oligarquias. 

No dia 10 de agosto 1935, a União Republicana Maranhense apresenta a Aquiles 

Lisboa proposta para a resolução da crise, no entanto, o governador mais uma vez recusa a 

proposta unionista. Em vista disso, ocorreu o total rompimento entre URM e PR. Por 

conseguinte, a primeira ação do governador depois de decretada a ruptura fora demitir aqueles 

que de alguma forma eram ligados a URM. Entre os afastados estavam: Wilson Soares, 

Djalma Marques e Crepory Franco.  

Diante do enfraquecimento do Partido Republicano, unionista aliam-se a 

oposição. Fora a chance que precisavam para estarem politicamente como maioria à frente 

dos marcelenistas na Assembleia. Mediante a este fato, unionistas e a oposição conseguem 

destituir o presidente da Assembleia e enviam a Getúlio Vargas requerimento de Intervenção 

Federal com intuito de organizar a eleição da nova Constituição Estadual. Contudo, vale 

ressaltar que o verdadeiro objetivo destes em votar a nova Carta era a pretensão de nomear 

um representante de acordo com os seus interesses. 
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Em resposta, Getúlio Vargas envia ao Maranhão o General Daltro Filho para que 

este estivesse à frente do processo de reconstitucionalização do Estado. Com a certeza de que 

seria impossível eleger uma nova Constituição que fosse tanto do interesse dos governistas 

quanto da oposição, e a constante cobrança de Getúlio Vargas para que a mesma fosse 

definida e aprovada dentro do tempo estabelecido, os deputados oposicionistas, segundo 

Caldeira (1981, p. 276), tomaram a seguinte medida: 

[...] à revelia dos deputados governistas (e com a concordância do General 

Daltro Filho), os deputados oposicionistas reuniram-se na residência de um 
dos líderes do PSD – portanto, fora das dependências do prédio da 

Assembleia – para votar e aprovar a sua Constituição, em 16 de outubro de 

1935. 

 

Diante desta atitude ilegal, Aquiles Lisboa impetrou um Mandado de Segurança, o 

que acabou não adiantando. A Constituição foi promulgada, e não poderia ser diferente, já que 

esta foi apoiada pelo enviado de Getúlio Vargas no episódio de Intervenção Federal para a 

realização da constituinte da nova Carta, ou seja, os oposicionistas ao PR tinham o apoio 

federal para terem feito o que fizeram. 

A primeira medida tomada por eles foi eleger Pires da Fonseca para o cargo de 

governador, ―ficou assim o Estado do Maranhão com dois governos e duas Assembleias‖ 

(CALDEIRA, 1981, p. 277). Além disso, o governador oposicionista nomeia novos prefeitos 

aos municípios, que passaram a ter cada um dois representantes municipais. Desta maneira, 

mesmo não estando reconhecida constitucionalmente pelo Senado, a medida serviria para 

―balançar as estruturas‖ do governo de Aquiles Lisboa, forçando-o a retirar-se. 

Perante tamanha crise, fora entregue o caso ao Senado e ao Tribunal superior de 

Justiça, que apesar de aceitarem a Constituição oposicionista, optam por respeitar o Art. 03 

das Disposições Transitórias pela qual era defendido o cargo de quatro anos para Aquiles 

Lisboa, já que este mesmo que de forma indireta havia sido eleito.  

No dia 8 de Abril de 1936, através de processo que acusava o governador de 

improbidade administrativa, a oposição consegue depor Aquiles Lisboa do cargo. No dia 14 

de Junho do mesmo ano, tomou posse o Major Humberto Carneiro de Mendonça, o qual 

permaneceria por apenas um mês.  

O último governador eleito no Maranhão antes da eclosão do Golpe do Estado 

Novo foi Paulo Martins de Sousa Ramos que foi ―[...] em 17 de agosto de 1936, eleito, 

indiretamente, pela Assembleia Legislativa, da qual, ele fecharia as pouco tempo depois. A 

partir de 1937, seria Interventor Federal do Maranhão, por decisão de Getúlio Vargas, [...]‖. 
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(BUZAR, 2001, p.357). Sobre Paulo Ramos tratarei mais amplamente no terceiro capitulo 

deste trabalho. 

Mediante ao exposto, tona-se nítido perceber que o Maranhão do início do século 

XX passava por uma profunda crise tanto política quanto econômica. Consumido por grupos 

oligárquicos que utilizavam a ―manipulação eleitoral do campesinato e a cooptação política 

dos setores sociais urbanos, a fim de extrair deles o apoio eleitoral.‖ (CALDEIRA, 1981, 

p.23), Prática tão presente na política do país e que funcionava como ferramenta de 

conservação do poder nas mãos destas oligarquias.  
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4 PAULO RAMOS: o Interventor do Estado Novo no Maranhão 

              

Com a ascensão do Estado Novo, o Maranhão e todo o restante do país 

perguntava-se o que seria feito dos Governos estaduais que há pouco tempo haviam 

mergulhado na esperança da nova constitucionalização e que agora viam-se afundados na 

incerteza. Os maranhenses que tanto já haviam sofrido com os altos e baixos das 

administrações passadas, tiveram que ver mais um governante que não foi eleito pela 

população. 

Sob a nova Constituição, agora a de 1937, Getúlio Vargas direcionava o Governo 

Federal e os estaduais rumo aos seus interesses, desta forma, foi feita a reutilização do 

sistemade nomeação de Interventores e o nome indicado para assumir este cargo a partir do 

ano de 1937 no Maranhão foi Paulo Martins de Sousa Ramos, maranhense natural de Caxias, 

concluiu os estudos em São Luís - MA, mudando-se em seguida para o Rio de Janeiro-RJ, fez 

faculdade de Direito em Recife-PE
9
. 

 

                                                         Figura 1 - Paulo Ramos 

 

 Fonte: Revista Vida Doméstica, 1936, p. 31. 
 

 

Atuante desde cedo no serviço público, trabalhou no ministério da Fazenda por 

muitos anos. No setor público conheceu Osvaldo Aranha, de quem rapidamente tonou-se 

                                                             
9 <http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-biografico/paulo-martins-de-sousa-ramos> Acesso em: 

10/05/16. 
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amigo bem próximo e que foi o responsável por influenciar o maranhense a adentrar na 

carreira política.  

Paulo Ramos ocupou cargos importantes como o de Diretor Geral do Tesouro 

Nacional, sendo elevado ao cargo de Governador do Estado através de voto indireto em 17 de 

agosto de 1936. Sobre o resultado da eleição, Cardoso (1936, p.40):  

Pelo voto unanime de todos os partidos políticos do glorioso Estado do 
Norte e por entre uníssonos aplausos do povo maranhense, foi eleito 

Governador do Maranhão, em memorável sessão, de 17 do mês findo, da 

Assembleia Legislativa, o preclaro brasileiro dr. Paulo Ramos. Homem 
público com inestimáveis serviços prestados á Administração Nacional e de 

fulgurante projeção em todo o pais, o dr. Paulo Ramos possui atributos 

singulares de incansável operosidade que padronizam os verdadeiros 

realizadores e norteado por uma linha de conduta irrepreensível, destaca-se 
no seu meio entre as personalidades credoras da estima e consideração dos 

seus patrícios
10

.  

 

No artigo, Paulo Ramos é dado como um grande contribuinte para os serviços da 

Nação, como homem de destaque diante do cenário político e bem aceito pelos partidos 

maranhenses. O que pode até ser, mas deve-se perceber que a eleição de Paulo Ramos de 

forma alguma fora feita sem que houvesse interesses do Governo Federal. Tendo em vista que 

o mesmo foi indicado por Osvaldo Aranha ao então presidente Getúlio Vargas como homem 

certo para ocupar o cargo de Governador do Estado.  

Paulo Ramos, eleito indiretamente governador, antes mesmo que fosse efetivado o 

Golpe em novembro de 1937, tratou de fechar a Assembleia Legislativa do Estado. Sendo 

nomeado pouco tempo depois como Interventor Federal do Maranhão, governando a partir de 

então todo o período do Estado Novo, passando nove anos no poder.  

Durante o período que esteve no cargo, fez inúmeras modificações estruturais, tanto no 

âmbito econômico, quanto político, cultural e urbano. Mas também governou como 

autoritário e repressor. Neste aspecto, vale ressaltar que a repressão encontrava-se presente no 

Maranhão desde a Interventoria de Antônio Martins de Almeida. Conforme Buzar (2014, 

p.35) era, ―para os amigos, um homem destemido e valente e, para os inimigos, um militar 

violento e perseguidor.‖ Dessa forma, a repressão aparece como algo comum entre os 

Interventores que passaram pelo Estado. 

Segundo Lima (2010, p. 139), ―Paulo Ramos foi autoritário, rancoroso; adorava os 

bajuladores (ele também bajulava), que encontrou fácil e em grande número entre nós‖. 

Tendo em vista tais características da personalidade do Interventor, já em 1937, Paulo Ramos 

                                                             
10 Com o Dr. Paulo Martins de Souza Ramos na Magistratura Suprema do Estado, o Maranhão terá um governo 

de Paz, Trabalho e Prosperidade. Vida Doméstica, Rio de Janeiro, edição 221, p.31, Ago. 1936. 
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criou o Congresso dos Prefeitos, a fim de ―cooptar o apoio‖ dos mesmos. (LIMA, 2010, 

p.139).  O Interventor recém-chegado buscava a todo custo ser aceito e reconhecido pelos 

companheiros da política maranhense. 

Como exemplo do reflexo disto, tem-se a saudação feita pelo prefeito de São Luís, 

Pedro Neiva de Santana (1943, p.10) em nome dos demais municípios em 1943, em que 

enaltece os feitos do então Interventor, dizendo:  

[...] é, precisamente, para esse aspecto fundamental da administração de V. 

Excia., para essa unidade de ação e de concepção, para essa confortadora 
união de sentimentos e de propósitos, que eu quero chamar a atenção dos 

que me ouvem. As estruturas dos edifícios que se erguem, as vias de 

comunicação que se rasgam, todas essas esplêndidas realizações no espaço, 
obras de caráter mais evidente por mais diretamente afetarem os sentidos – 

até os próprios saldos que se acumulam no Tesouro, não são mais que efeitos 

necessários de uma causa, [...]. 
 

Durante sua intervenção vastas obras foram efetivadas no Estado, sobretudo na 

capital, o que aparenta ser típico durante períodos ditatoriais no Brasil, o fazer de grandiosas 

obras urbanas a fim daqueles que governam não serem esquecidos. Assim faz-se o 

aparelhamento da Secretaria de Justiça do Estado. Voltando-se para o educacional criou o 

Instituto de Educação do Maranhão, promovendo significativas reformas neste âmbito, assim 

como vinha acontecendo a nível nacional. 

Com pretexto de garantir um maior civismo e sentimento de nacionalidade na 

população, Paulo Ramos homenageou a força militar do Maranhão por meio do decreto-lei 

nº401 de 14 de setembro de 1940, que autorizava o escultor José Otavio Correa de Lima, 

professor da escola de belas artes a fazer erguer uma estátua de Duque de Caxias, dada a 

importância que os militares representavam para o Interventor Paulo Ramos, e principalmente 

pela constante presença que estes tiveram neste Estado.  

Como já me referi anteriormente houve no Maranhão uma sequência de 

Interventores militares e especialmente tenentes, período que foi chamado por nossa 

historiografia de ―Era dos Tenentes‖. Tendo em vista que ao enumerar os Interventores 

ligados a Getúlio que passaram pela administração do estado, nota-se claramente o alto 

percentual de nomes ligados de alguma forma ao poderio militar estadual. 

Portador de nenhuma humildade
11

quando o assunto era o reconhecimento das 

obras que fizera, Paulo Ramos aponta seu governo como o responsável pela restauração 

material e moral do Estado que se encontrava entregue ao descaso. Segundo o próprio Paulo 

                                                             
11 Afirmação baseada na forma como o próprio Paulo Ramos se expressa em documentos, sempre exaltando seus 

feitos.  
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Ramos, em carta de comemoração ao seu sétimo ano de intervenção, afirma que até mesmo 

aqueles que acreditavam que seu governo traria bons resultados espantaram-se quando viram 

suas previsões superadas diante tamanho desenvolvimento. 

Nos Sete primeiros anos de Governo, Paulo Ramos obteve significativas 

modificações no cenário econômico, social e urbano, principalmente quando se diz respeito a 

Capital São Luís, tais como: a elevação da receita pública; instalou as repartições públicas em 

prédios novos ou reformados voltados exclusivamente para esta finalidade; a capital passou 

por um surto de desenvolvimento; aumentou o patrimônio Estadual; a construção de inúmeros 

prédios escolares, tais como a cede do Liceu Maranhense e da Escola Modelo do Maranhão 

na qual funcionam os mesmos até dias atuais; a disponibilização de crédito através do Banco 

do Estado, para desenvolvimento da economia interna. 

Além disso, interferiu na administração da Santa Casa de Misericórdia que 

atravessando grande crise financeira, ameaçava fechar as portas. Sobre os serviços públicos 

do Estado foram criados os Departamentos Central de Contabilidade e do Serviço Público, 

que atuavam reorganizando em novos moldes as atividades burocráticas do Governo. 

Também fora realizada a demolição do primeiro mercado de central chamado e construído um 

novo que funciona como Mercado Central até os dias atuais. 

Tal como os demais Interventores que passaram pelo Estado, Paulo Martins de 

Sousa Ramos não seria isento das responsabilidades que aquela nomeação lhe incumbira. 

Getúlio Vargas ao por em prática o Golpe, não o planejou da noite para o dia. Ele buscou 

construir a mais confortável base para que o Estado Novo fosse implantado. Construção esta 

de aparência tão dualista que até dias atuais perante leigos surgem indagações a respeito do 

que realmente representou esta figura política de Getúlio Vargas. 

Para tal, somente a Intervenção não seria suficiente, ferramentas eficazes de apoio 

tinham que ser criadas e postas em prática, exemplo disso, é a criação dos DEIP’s 

(Departamentos Estaduais de Imprensa e Propaganda), estudado em alguns outros estados, 

porém, quase que desconhecido como órgão também atuante no Maranhão, mas também, 

antes deste, vale ressaltar o uso da Imprensa Oficial do estado que funcionou até 1940. 

 

4.1 A Imprensa Oficial (1900-1940) 

 

A Imprensa Oficial do Maranhão foi criada pela lei n.º 245, de 19 de março de 

1900. No entanto, só passou a funcionar a partir de 1906, ainda no governo Benedito Leite, 

como o Departamento encarregado pela edição do Diário Oficial e de trabalhos gráficos que 
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atendiam a todas as repartições do Estado. Sendo dirigido por Hermenegildo Meireles até 

setembro de 1937, passando tal cargo a partir desta data para Agnelo Franklin da Costa que 

era jornalista e portador de extenso conhecimento jurídico. De forma consecutiva, Agnelo 

Costa tendo que se retirar do cargo, fora substituído na direção da Imprensa Oficial por João 

Alfredo de Mendonça que tinha grande proximidade com Paulo Ramos, já que trabalhava no 

gabinete do Interventor. (RAMOS, 1939). 

Comemorando em 1939, trinta e três anos de fundação, a Imprensa Oficial passou 

por inúmeras modificações. No que diz respeito à Interventoria de Paulo Ramos, este dando 

grande importância para a comunicação, tratou de investir em novo maquinário, na tentativa 

de assegurar o bom desenvolvimento dos serviços daquele órgão que tinha como 

responsabilidade atender às necessidades gráficas de todo o serviço público estadual. 

Segundo Paulo Ramos em relatório de governo, do período de 15 de Agosto de 

1937 até 1939, foi adquirido pela Imprensa Oficial o seguinte maquinário: 

1 maquina de compor "Linotipo", adquirida à Empresa Gráfica S. José, 1 
prelo ―Maquina Rápida de Lusso RTK", adquirida a Nebiolo Turim, pela 

importância de 68:710§600, Inclusive despesas de frete, etc.; 1 forno para 

derreter metal, com 2 formas, 1 escumadeira, 1 concha, e 2 alimentadores, 
240 matrizes corpo 9x116, para maquinas de compor linotipo; 1 jogo de 

matrizes corpo 8x116 e 50 pegas pequenas, 1 fogão elétrico para a seção de 

encadernação, 1 maquina de pautar, l cutelo automático, 1 platina 
automática, e material tipográfico para a reforma da seção de obras 

(RAMOS, 1939, p.159). 

 

Tudo isso sendo adquirido a partir do decreto lei N.º 165, de 28 de dezembro de 

1938, (RAMOS, 1939, p.128), que abriu credito de 22: 584$700, destinado ao custeio das 

despesas com a aquisição de novas maquinas para o funcionamento da Imprensa Oficial. A 

explicação para a iniciativa de reaparelhamento da Imprensa Oficial era que a partir de então 

os trabalhos desta não iriam apenas suprir as necessidades do serviço público do governo do 

estado, mas também, poderia começar a receber trabalhos vindos das prefeituras dos 

municípios, além disso, buscava-se aumentar a arrecadação para o estado. 

Além destas funções, a Imprensa Oficial também era responsável pelo trabalho de 

encadernação dos volumes da Biblioteca Pública que estariam deteriorados. Logicamente, o 

principal objetivo deste Departamento desde que Paulo Ramos assumira como Governador 

em 1936, e logo depois como Interventor em 1937, era o de divulgar o que era de interesse do 

Estado, ou seja, ter uma via de acesso direta com a população maranhense através da 

comunicação.  
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O que quero nesta pesquisa é mostrar que o principal intuito deste Departamento, 

assim como o DEIP posteriormente, é o de divulgação da ideologia de Getúlio Vargas, 

exaltando-o, e trabalhando para a afirmação do regime implantado em 1937. Não podendo 

esquecer, que, Paulo Ramos como Interventor e representante do regime estado novista no 

Maranhão também buscou fazer de sua imagem símbolo daquele momento para aqueles que 

eram a favor do regime, tratava-se de um momento de mudança na conjuntura econômica e 

política do estado e da Nação. 

Dessa forma, analisando impressos de época publicados pela Imprensa Oficial, 

foram estudados artigos escritos por homens próximos ao governo e que apoiavam Getúlio 

Vargas, muitos desde o Movimento de 30 e que buscavam com seus escritos exaltar a imagem 

do líder, Getúlio Vargas, e também, promover a imagem do Interventor do estado, Paulo 

Ramos. 

Eis porque, a 10 de Novembro de 1937, o Presidente da República 

Brasileira, tomando em consideração o crescente influxo do regionalismo, 

promulgou nova Carta Constitucional, firmou o principio de maior 
centralização e lançou as bases do Estado Novo, que é, na essência, o Estado 

Forte na acepção americana. O regionalismo era o pior inimigo do Brasil, 

pois trazia no seu bojo permanente ameaça à integridade nacional. 

O Estado Novo está consolidado na opinião pública. Dia a dia, a figura 
singular de Getúlio Vargas assume proporções de um verdadeiro Salvador da 

Nacionalidade. Nós, maranhenses, que nos sentimos beneficiados pelo 

Presidente Getúlio Vargas, através das leis trabalhistas e da fecunda 
administração Paulo Ramos, não devíamos ficar indiferentes ao regime 

instituído a 10 de Novembro. (FREITAS; FONTES, 1938, p.06). 

 

Na citação do prefácio escrito em 1938 para um folheto intitulado ―A contribuição 

maranhense para o Estado Novo‖, em homenagem ao regime e publicado pela Imprensa 

Oficial do Estado, pode-se perceber o quão tais membros do regime tinham plena convicção 

de que o mesmo estava firmado ou pelo menos tentavam com esses discursos gerar tal 

sentimento naqueles que teriam acesso à mensagem. Nota-se também a glorificação ao 

presidente Getúlio Vargas, sempre presente, neste caso, sendo até mesmo elevado ao titulo de 

―Salvador da Nacionalidade‖.  

Ambos os autores generalizam suas falas como representantes de todo o povo 

maranhense, mostrando como se o povo estivesse totalmente satisfeito perante o regime e 

também sobre o governo de Paulo Ramos. A incitação ao povo para que estes não tenham 

posicionamento indiferente ou contrário, torna-se ferramenta fundamental nestes tipos de 

mensagens que eram publicadas pelos órgãos de comunicação do estado. 
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Em artigo, intitulado ―Nova ordem política‖, Agnello Costa, como ex diretor da 

Imprensa Oficial, escreveu: 

Getúlio Vargas era o arbitro imparcial, justo e sereno dos nossos destinos. 

Tudo se encaminhava para a restauração integral da pátria, nos moldes 
democráticos que sacudiram a alma do grande e patriótico brasileiro. O 

Brasil salvara-se definitivamente do fragoroso colapso com que ameaçavam 

seus maus governantes. Havia ele chegado afinal a um desesperador estado 
de organização politica e administrativa. (COSTA, 1938, p.08). 
 

Neste trecho do artigo do mesmo folheto, Costa, mostra Getúlio Vargas como 

figura imparcial, justo e de atitudes serenas, preocupado em defender o destino da população. 

Exaltando-o como o responsável pela restauração da pátria utilizando-se dos princípios 

democráticos que segundo o autor tomava conta da ―alma do grande e patriótico brasileiro‖. 

As mensagens direcionadas ao povo maranhense eram visivelmente parciais. 

Getúlio Vargas aparece sempre como homem honroso, de moral intocável, o responsável pela 

salvação de todo povo brasileiro. O que soava nas mensagens para a população era que, se 

não fosse pela presença de Getúlio Vargas no poder, o Maranhão tenderia a sucumbir cada 

vez mais nas crises que lhe abraçavam desde o inicio do século. Tudo isso estando 

diretamente ligado à ideologia populista de Getúlio Vargas, que tanto seus departamentos de 

propaganda faziam investir. 

Ainda segundo Costa, porém em outro artigo, ―O fracasso do extremismo verde‖, 

ele diz:  

Integrado o espirito público nos princípios das instituições politicas do 

Estado Novo, criado pela abnegação e devotamento do conspícuo Dr. 

Getúlio Vargas, com a assistência do patriótico exercito nacional, nada há a 
recear a família brasileira, máxime quando, ao lado de s. ex., se enfileiram 

resolutos, como seus mandatários no governo de cada uma das unidades da 

federação, homens bravos e inteligentes, capazes de sacrifícios pela causa 
que lhes foi confiada. 

E nesse número esta s. ex. o dr. Paulo Ramos, Interventor Federal, que, 

desde a sua investidura, se vem mostrando ao Brasil e aos seus conterrâneos, 
na definição de Geraldo Rocha, ―a ação revestida da forma humana, ou o 

equilíbrio, o raciocínio, o domínio absoluto dos impulsos, a ponderação, em 

forma de homem‖ (COSTA, 1938, p.57). 

 

Costa apresenta neste outro artigo, a imagem de Getúlio Vargas como homem 

distinto, dando ênfase às ações do exercito para garantir a defesa da família brasileira. Neste 

momento também nota-se claramente a valorização da família como símbolo da moralidade e 

do respeito. O autor enaltece os Interventores, passando para o leitor que aqueles homens que 

se dispuseram a assumir tal cargo foram heróis que estariam dispostos a darem suas vidas pelo 

―bem estar‖ da sociedade maranhense.  
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Em outro artigo, intitulado ―A História fará justiça”, Francisco Figueiredo 

escreve (1938, p. 31): 

No Brasil, não houve estadista mais hábil que o Sr. Getúlio Vargas. 

O que antes de tudo ressalta à vista de todos é o seu extraordinário vigor 
mental, a capacidade de julgar os homens e os factos com uma segurança e 

uma firmeza que assombra e desorienta o observador político. 

Getúlio Vargas não pode ser medido pelo escalão comum. A sua atuação à 
frente dos destinos da nacionalidade, na fase delicada do reajustamento que 

se processa no mundo inteiro tem algo de providencial, de tocado pela 

predestinação. 
Governo adstrito aos preconceitos constitucionais, o do Sr. Getúlio Vargas? 

Não. Governo ditatorial? Não. Porque, e é nesse fato que reside o segredo do 

êxito do presidente da República, o Sr. Getúlio Vargas sabe conciliares os 

dois sistemas e maneja-los na ocasião oportuna, ora agindo como verdadeiro 
pai de família, ora ordenando medidas enérgicas. 

 

No trecho, a capacidade mental do líder é ressaltada a ponto de caracterizar sua 

dominação como algo bom que estaria predestinado a acontecer. Getúlio Vargas é apontado 

como o homem que sabe conciliar o regime republicano e o ditatorial, a mesma mão que 

ajudava, era a que batia, conforme fosse adequado para o ―bem estar‖ social. Assim, com o 

mesmo discurso de predestinação tem-se o artigo de Raul de Oliveira, ―Reverberos‖, também 

publicado pela Imprensa Oficial (1938, p.53): 

Grande brasileiro, o presidente Getúlio Vargas! 

É a figura máxima em toda a História da Pátria, desde os tempos coloniais 

até os nossos dias. Nenhum se lhe compara, estadista algum conseguiu 
exercer tão preponderante influência nos destinos da nacionalidade. 

Getúlio Vargas é um predestinado, tem luminosa missão a cumprir nesta 

época de transmutação de valores – afirmam os espiritas, e acreditam 
aqueles que ainda conservam a indispensável serenidade no meio da 

tremenda confusão universal. 

 

Diante do exposto, percebe-se tanto com o artigo de Francisco Figueiredo, quanto com 

o de Raul de Oliveira, a exposição de Getúlio Vargas como o predestinado para definir o 

destino da Nação. O salvador pelo qual o povo já esperava, pelo qual o país necessitava, era 

ele o portador da predestinação divina. Neste aspecto, Raul de Oliveira continua dizendo: 

Ao pronunciar o nome abençoado desse super-homem, nós brasileiros 

devemos pedir a Deus que nos conserve Getúlio Vargas por muito e muitos 

anos, que nos conceda a graça de um governo tão bem feito, que nos livre 

dos maus brasileiros que obedecem ao aceno dos europeus degenerados e 
perversos. 

Fortificados na fé cristã, que nos ensina a fraternidade humana devemos 

implorar ao Altíssimo que nos dê a paz social, que ilumine o espirito dos que 
se debatem nas trevas do ódio. Sejamos amigos dos que nos oferecem a sua 

amizade sem intuitos inconfessáveis. Estendamos a mão aos que conosco 

comungam no evado ideal de Ordem e Progresso. (OLIVEIRA, 1938, p.54) 
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Dessa forma, não apenas era dada a ele uma personificação do divino, mas também se 

tinha a preocupação em incitar na população que esta prezasse pela vida do ditador, que 

fossem feitos pedidos a Deus pela conservação de sua saúde e longevidade. Nota-se a 

dimensão que buscava-se alcançar com os discursos, o apelo pelo religioso, pela fé do povo a 

ser depositada sobre o líder. 

Em artigo intitulado ―Um Ditador Amável‖, publicado pela Imprensa Oficial e pelo 

Jornal ―O Imparcial‖ em 16 de Maio de 1938, Astolfo Serra, padre e ex Interventor do estado 

(1938, p. 59): 

Si eu tivesse talento e cultura escreveria um livro acerca da personalidade 

singular do Presidente Getúlio Vargas.  

E daria o titulo: 
_ ―Um Ditador Amável‖. 

Nesse paradoxo estaria o êxito do livro, que deveria ter o porte de um estado 

dos de Plutarco, ou de Carlyle. 

Na galeria dos chefes de Estado, o Presidente atual do Brasil foge à baguete 
comum. 

Não é fátuo, como um Hitler; nem cabotino, como Mussolini. Não governa 

pelo machado, decepando cabeças como o chefe dos camisas pardas, nem 
ceifando vidas, pelo fuzilamento, como faz o tzar vermelho da Rússia atual. 

Não alardeia prestigio, não clama vinganças, não faz gestos teatralescos, 

nem usa bigodinho a Carlito. 
E, brasileiramente falando, um homem de bom coração. Amável, sorridente. 

Blaguer, magnânimo. Corajoso e, decididamente, equilibrado e forte. 

As suas armas são duas: o silencio e a ação pronta. 

Ninguém sabe o que vai fazer. 
Age, apenas, quando é preciso. 

 

Percebe-se com a citação que a imagem de Getúlio Vargas como um ditador não 

era negada, no entanto, buscava-se afasta-lo daqueles sentimentos que eram atribuídos aos 

ditadores europeus (assassinos, repressores, perseguidores e etc.). Getúlio Vargas deveria 

aparecer para o povo maranhense como ―Um ditador amável‖, que tomou o poder a força, 

mas que o fizera para o bem da população.  

Dessa forma é plantada a cada nova mensagem ―a imagem de um governo 

paternalista, personalizado na pessoa de Getúlio Vargas‖ (GARCIA, 1982, p.112), do homem 

preocupado em defender a nação, a figura que ficaria conhecida como o ―pai dos pobres‖, dos 

trabalhadores, o exemplo para as crianças, o que defendia os humildes.  

A partir disso, iniciou-se uma verdadeira campanha político ideológica em que, ―o 

trabalho passaria a ser um direito e um dever; uma tarefa moral e ao mesmo tempo um ato de 

realização; uma obrigação para com a sociedade e o Estado, mas também uma necessidade 

para o próprio indivíduo encarado como cidadão‖. (PANDOLFI, 1999, p.47), o discurso era, 

que somente com o trabalho o povo brasileiro poderia sair da pobreza, e que para alcançar tal 
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feito, a população deveria seguir os passos daquele que era exemplo de trabalhador 

incansável, deveriam seguir os passos de Getúlio Vargas. 

Para isso, inúmeras mensagens são publicadas. No Maranhão, Paulo Ramos trata 

de disseminar folhetos direcionados aos trabalhadores maranhenses. Exemplo disso é a 

―Oração aos operários‖, publicada pela Imprensa Oficial, ainda em 1936. No discurso, 

Ramos (1936, p.12) diz: 

Operariado maranhense. Meus amigos. 

Bem disse quem disse que as palavras nos saem dos lábios tanto mais 
facilmente quanto traduzam o que nos dita o coração, tanto mais suavemente 

quanto retratem o que sentimos no intimo da alma. 

Neste momento, ao apertar as mãos calosas, mas limpas, mas honradas, mas 
dignificadoras dos operários da minha terra, auscultando o fremir 

desinteressado e puro do vosso entusiasmo, envolvido nesse halo de carinho 

e simpatia com que me cercares, como que eu me vejo em família, entre 
velhos e dedicados amigos, na expansão do intraduzível jubilo que me 

proporcionam com esta ruidosa festa popular. 

E para vos falar não preciso procurar atavios de forma, nem frases 

rebuscadas, nem pompas de estilo, porque bastar-me-á abrir o coração e 
mandar que ele vos diga, na eloquente linguagem da sinceridade, que me 

sinto bem tendo-vos ao meu lado, e convosco, destemeroso e forte, 

enfrentarei vendavais e borrascas, e convosco levarei a nau do Estado, qual 
timoneiro seguro, ao porto desejado de dias melhores, mais prósperos e 

felizes. 
 

A forma como Paulo Ramos se direciona à população é a de tentativa de 

aproximação com o povo. O discurso de ―apertar as mãos calosas‖ daqueles que com ―ele‖ 

estavam a trabalhar por dias prósperos. Construindo a imagem de que sem os trabalhadores 

nada daria certo, riqueza alguma seria alcançada. Outro aspecto importante é notado no corpo 

do documento, já que são utilizadas ilustrações de campos floridos e vastos horizontes, a fim 

de injetar na população trabalhadora a esperança de que dias melhores estariam por vir. 

O uso dos meios de comunicação tinha como objetivo legitimar o Estado Novo e 

conquistar o apoio dos trabalhadores à política varguista. E assim Paulo Ramos o fizera, 

investindo massivamente na comunicação do Estado. A fim de cooptar não só os 

trabalhadores, Paulo Ramos assim como Getúlio Vargas, busca atingir com seus discursos até 

mesmo as crianças. Exemplo disso são os constantes artigos que são publicados no periódico 

de cooperação dos alunos da Escola Modelo Benedito Leite - VESPER, que teve sua primeira 

publicação datada de 4 de outubro de 1936, dirigido a principio por José Guimarães, 

substituído em outubro 1937 por Celso Alvares Gomes. O periódico mensal, era composto 

por quatro páginas, nas quais eram expostos mensagens e poemas de alunos da própria 

Escola, crianças com idade entre 7 e 14 anos. 
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A partir de 4 de maio de 1937, todos os exemplares do VESPER, passam a 

publicar pelos menos uma mensagem direcionada à imagem de Paulo Ramos. Nem a 

exaltação ao Presidente Vargas se faz tão presente, quanto a que era feita sobre o Interventor e 

até mesmo sobre sua família. Exemplo disso é a mensagem a seguir, publicada pelo VESPER 

em 04 de Maio de 1938: 

Eram 7 horas do dia 19 de fevereiro, quando chegamos à catedral, onde o 
altar de São José estava bem iluminado e ornamentado de flores naturais. 

Começaram a chegar os convidados para a missa que se ia celebrar em ação 

de graças pelo casamento do nosso Interventor, Exmo. Sr, Dr, Paulo Ramos. 
Chegou a banda de musica da Milícia Estadual, que tocou bastante à frente 

do tempo. 

Depois, começou o ato religioso, que foi acompanhado de lindíssimos 

cantos. 
E nós com bastante prazer e respeito, rezamos a nossa ―Ave, Maria!‖ pela 

felicidade daquele que, estando longe, estava ali bem perto no nosso coração 

e no de todos os seus amigos. 
Passando agora, a 4 de Maio, o seu aniversario natalício, dedicamos o 

presente número do ―Vesper‖, à sua digníssima esposa Nazareth Chaves 

Ramos, em homenagem à venturosa data  (CORRÊA, 1938, p.01). 
 

O artigo é ―escrito‖ por Carmelinda Pereira Corrêa, aluna da Escola Modelo e que 

na época tinha 11 anos. Diante de tal mensagem, surgem alguns questionamentos. Seria 

possível uma criança de 11 anos inserida em uma estrutura de ensino datada de 1938 escrever 

de forma tão correta? Esta criança esteve realmente nesta missa para ser sabedora de tantos 

detalhes? O que levava esta criança a ter Paulo Ramos e sua esposa como pessoas tão 

próximas a ela, tendo-os quase como membros de sua família? 

No mesmo artigo é utilizada uma fotografia de Paulo Ramos e sua esposa
12

, bem 

próximos, mostrando o casal como sinônimo de família prospera e honrosa, a imagem de 

família que aqueles alunos da Escola Modelo deveriam levar para suas vidas, a imagem que 

aqueles alunos levariam para seus pais, tios, avós. A família maranhense deveria espelhar-se 

na família do Interventor.  

Comemorar o aniversário de Getúlio Vargas, Paulo Ramos ou de Nazareth 

Ramos, era como fazer o povo comemorar o aniversário de um pai, um irmão, um filho ou 

filha. Era aproximar a imagem dos governantes para dentro das casas dos governados. E claro, 

num momento de ditadura, onde tudo que se tinha pretensão de publicar passava pelo ―pente 

fino‖ dos órgãos relacionados à comunicação, aquele artigo escrito pela criança de 11 anos 

também passara, e antes disso, pelo ―crivo‖ dos professores, direção da escola, direção do 

                                                             
12 Ver anexo número 01 



52 
 

Vésper e direção da Imprensa Oficial. Tendo tudo isso em vista, tornar-se-ia impossível que 

aquele texto tivesse sido publicado tal como a criança havia escrito. 

Vale lembrar da cartilha ―Getúlio Vargas para Crianças‖, que tratava de toda a 

trajetória da vida de Getúlio Vargas e que em determinado momento fazia menção à figura da 

primeira dama Darci Saramanho Vargas, que era dada como a ―figura representativa da 

mulher brasileira, modelo de virtudes e de coração‖ (BARROSO, 1942, p. 24) da mesma 

forma é tratada Nazareth Ramos no artigo do Vésper. 

A partir de 1937 a censura no estado só aumentava, os jornais que se negaram a 

publicar os atos do governo do estado eram banidos, só continuaram a circular aquele que 

estariam dispostos a colaborar com o governo. Os jornais ―Pacotilha‖, ―O imparcial‖ e 

―Maranhão‖ para não verem suas maquinas paradas continuaram suas publicações, porém aos 

moldes dos interesses de Paulo Ramos, ao contrário do jornal oposicionista ―O Combate‖ que 

fora obrigado a fechar as portas.  

Segundo Furtado (2005, p. 40), que trabalhou no jornal O Combate como Redator 

Chefe neste período das Interventorias, conta: 

Começou [...] a minha luta, luta que não era só minha senão de toda uma 

população, contra os desmandos das Interventorias federais, sendo essa por 
certo a fase mais agitada da minha vida de jornalista. Passei então a criticar, 

com veemência, a situação dominante em meu Estado, respondendo, 

diariamente, com um artigo sob minha responsabilidade, a cada ato de 

violência do governo, que se desmandava na prática dos maiores desatinos. 
E, à proporção que choviam ameaças a O Combate e seus redatores, mais e 

mais se fazia sentir minha reação enérgica, a qual levava sempre o desespero 

aos arraiais adversários. 
 

No texto acima Furtado expõe, como segundo ele, fora a reação da população 

diante os atos de violência administrados pelos Interventores, as constantes ameaças que o 

Jornal recebera por ser dado como órgão de oposição, liderado por Lino Machado que 

também era Chefe do Partido Republicano que tanto criticava a conduta daqueles 

Interventores. Furtado em biografia, conta sobre as constantes ameaças que recebera, as 

agressões físicas que colegas sofreram por tentarem expor suas ideias, segundo ele ―muitos 

cidadãos dignos foram surrados, em plena rua‖. (FURTADO, 2005, p.41). 

Tal relato é de grande importância, pois no permite perceber como a oposição via 

e agia perante o regime. 

Após o golpe político militar de 1937, a imprensa no Brasil passou a sofrer 

restrições com o estabelecimento da censura e de outras medidas de exceção 

que, aos poucos, foram suprimidos a liberdade de pensamento. Em 
consequência, O combate foi forçado a encerrar as suas atividades, pois não 

havia mais clima para manter-se como órgão de oposição. Diante de tão 

triste realidade, não tive alternativa senão procurar emprego em outro setor, 
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já que a imprensa livre, praticamente, deixara de existir. (FURTADO, 2005, 

p.49). 

 

 Perante as ameaças e agressões, com o Maranhão afundado em opressão e refém 

de uma constituição, O Combate fechou suas portas, sua última publicação do período Estado 

Novo no dia 15 de fevereiro de 1938, retomando sua circulação somente após a saída oficial 

de Paulo Ramos da Interventoria do Estado, em 1945.  

 

4.2 O Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda do Maranhão - DEIP/MA 

(1940-1945) 

 

Sendo a Imprensa Oficial o único órgão de publicidade e propaganda de que 

dispunha o Governo do Estado e portadora de inúmeros problemas administrativos que não 

foram solucionados mesmo com o novo maquinário obtido até 1939, as necessidades não 

vinham sendo cumpridas como se desejava, o que acabara por servir de desculpa para que 

fosse cumprida a implantação do Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda do 

Estado do Maranhão. 

O discurso era que: ―embora já aparelhada para executar as encomendas dos 

demais departamentos públicos, não podia, por si só, manter um sistema de propaganda como 

o que estavam a reclamar os interesses do Maranhão‖ (RAMOS, 1941, p.111), Tendo isso em 

vista, torna-se interessante perceber que o mesmo maquinário que era insuficiente para fazer 

da Imprensa Oficial um órgão competente ao que se estava necessitando, fora o que em 1942, 

Paulo Ramos apontou em relatório como o que fazia do DEIP portador do ―aparelhamento 

gráfico, [...] mais completo do Estado‖ (RAMOS, 1942, p.111). 

Paulo Ramos ao se utilizar do discurso de ―interesses do Maranhão‖, buscava 

disfarçar seu real intuito, o de cumprir com o que lhe era obrigação, disseminar a ideologia 

varguista e defender os interesses do chefe do Estado Novo e seus próprios como Interventor 

do estado. 

Para tal, instalou no Maranhão a primeira Rádio do estado, Já em 1938, Paulo 

Ramos enviara pedidos ao presidente requerendo a instalação de uma estação radio difusora 

na capital. Getúlio Vargas, obviamente aceitou o requerimento. ―A partir daí foi aberta a 

concorrência pública e a vencedora foi a Philips do Brasil S/A, empresa holandesa que 

operava no país‖.  No dia 15 de agosto de 1940 foi inaugurada a emissora PRJ-9, atualmente 

chamada de Rádio Timbira. 
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Apesar da programação da PRJ-9 ser excelente, era preciso conquistar a 

outra classe, considerada de menor poder aquisitivo. Partindo disso, o 

governador e Durval Paraíso sentiram a necessidade de adaptar uma 
programação popular. Para que isso acontecesse com êxito, o Interventor 

solicitou que o Diretor Geral – Ribamar Pinheiro fosse a Recife conhecer a 

programação da Rádio Clube Sociedade – uma das melhores emissoras do 

povo brasileiro –, trazendo novidades para o rádio maranhense. A partir daí a 
PRJ-9 tornava-se popular e de fácil aquisição. (SILVA; ASSIS; SOUZA, 

2005, p.01). 

O intuito da instalação da emissora não era que as noticias chegassem apenas para 

a elite maranhense, mas para toda a população, até mesmo aqueles mais simples. A estratégia 

foi atrair a população com programas populares, atrativos para quem os escutava, mas claro, 

tendo horário reservado para a transmissão do programa ―Hora do Brasil‖, hoje conhecido 

como ―Voz do Brasil‖, que fora criado em 22 de julho de 1935 por Getúlio Vargas, através 

deste eram divulgados os atos do governo. 

Tendo dado este grande passo para a difusão de ideias do governo dentro do 

Estado, Ramos (1941, p.111) diz: 

Dispondo o Estado de mais este órgão de divulgação, resolvi, depois de 
demorado entendimento, no Rio, com o Diretor do Departamento de 

Imprensa e Propaganda, criar, filiado ao Nacional, o Departamento Estadual 

de Imprensa e Propaganda, compreendendo as divisões — de Imprensa e 
Obras, de Radiodifusão e Comercial. 

 

Dessa maneira, Paulo Ramos cria o Departamento Estadual de Imprensa e 

Propaganda do Maranhão - DEIP/MA, nos termos do decreto-lei nº 2.557, de 4 de setembro 

de 1940, de âmbito federal, que tinha como objetivo ampliar o alcance da função do DIP para 

os Estados. Dessa forma, o DEIP tratava-se de uma extensão do DIP, adaptada para funcionar 

dentro do Estado. Ficou a partir de então extinta a Imprensa Oficial do Estado dando lugar ao 

DEIP/MA. (BRASIL, 1940). 

O DEIP/MA era constituído por Divisão de radiodifusão e propaganda; Divisão 

de imprensa e obras gráficas; e Divisão comercial. Dessa forma, a Divisão de radiodifusão era 

responsável pela organização e direção do Departamento, além de garantir a transmissão 

obrigatória do programa ―Hora do Brasil‖ e outros que fossem recomendados pelo DIP. Era 

também de responsabilidade do DEIP, patrocinar ou auxiliar a realização de atividades ligadas 

às diversões publicas, propaganda, publicidade e turismo, tudo estando de acordo com o que 

era definido pelo DIP. 

A Divisão de imprensa e obras gráficas ficava incumbida de fazer a edição do 

Diário Oficial do Estado, publicar os atos do Governos Federal, Estadual e Municipais. Para 

estas instituições as edições eram obrigatórias, caso fosse requerida para serviços particulares, 
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era feito pagamento pelo valor em tabela. Esta Divisão ficava responsável também pela 

confecção e fornecimento de livros. Todos os trabalhos gráficos cabiam a ela. Sobre esta 

Divisão que também esteve presente no DEIP de São Paulo, Goulart (1990, p.79): 

Os principais objetivos da divisão quanto à imprensa eram a prestação de 

serviços entre órgãos do governo e a órgãos externos, pelo fornecimento, 

para jornais estrangeiros, de noticias, fotografias, clichês e artigos 
produzidos em São Paulo. Também lhe competia o registro obrigatório de 

publicações e a autorização para circulação de periódicos. Ela fazia a 

censura à imprensa diária através do Serviço de Controle à Imprensa, que 
expedia relatório sob orientação do DIP, proibindo a veiculação de certos 

assuntos ou estimulando a forma pela qual deveriam ser abordados. 

Da mesma forma ocorria no Maranhão, porém com abastecimento de informações 

e fotografias para revistas e jornais de plano nacional, tais como a Revista Vida Doméstica e 

Revista da Semana, que inúmeras vezes publicaram noticias dos atos do Interventor Paulo 

Ramos, destacando muitas das vezes noticias de cunho intimo do Interventor e de sua 

família.
13

 No que diz respeito à censura, como dito anteriormente também agia – assim como 

em São Paulo – utilizando-se do controle da imprensa
14

. 

O DEIP/MA, tinha obrigação de publicar e enviar notícias ao Rio de Janeiro 

baseadas nos empreendimentos realizados pelo Governo e por particulares, ―visando o 

engrandecimento material, moral e intelectual da sua terra‖, (RAMOS, 1942, p.110) dando 

destaque para a economia e as riquezas naturais, de forma geral, o Departamento mostrava só 

o que havia de bom. Ocultava-se da mídia os escândalos e qualquer que fosse a noticia que 

pudesse sujar de alguma forma a imagem do governo de Paulo Ramos.  

A parte Comercial do Diário Oficial ficou conhecida como terceira Divisão, e 

ficou encarregada por vender os trabalhos que eram feitos pelas oficinas gráficas do 

Departamento. Garantindo e contratando anúncios para a Rádio difusora do estado, trabalhos 

gráficos, encadernações, além de fazer o balancete de todos os gastos da receita e do próprio 

Departamento. Adquirir e administrar o material necessário para manter o estoque que 

atenderia aos trabalhos e encomendas feitas pelas repartições governamentais e de 

particulares.   

Enquanto órgão atuante, submisso às ordens de Paulo Ramos, as atividades do 

DEIP não foram poupadas. Várias publicações foram feitas, varias mensagens foram 

difundidas, os discursos que eram pronunciados na emissora, eram na grande maioria 

impressos e disponibilizados à população. Exemplo destes é a criação da Revista ―Athenas‖, 

                                                             
13 Ver Anexos: 02 e 03. 
14 Ao decorrer da pesquisa não foram encontradas evidências de fornecimento de noticias do governo 

maranhense para periódicos estrangeiros. 
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que trazia consigo o slogan ―Athenas - A revista do Maranhão para o Brasil‖, publicada já 

pelo Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda do Maranhão e que visava levar os 

feitos do Interventor ao conhecimento nacional
15

.  

Dos exemplares desta revista encontrados, a capa de uma em específico, deixa 

ainda mais evidente seu objetivo, a de Agosto de 1940, tendo em vista que esta trás a figura 

do mapa do Maranhão contendo em suas extremidades as fotografias de Paulo Ramos e 

Getúlio Vargas, dando para quem a visualizasse a imagem de que o estado encontrava de 

ponta a ponta sob dominação daqueles dois personagens políticos.
16

 

Dessa forma, aqueles que não tinham acesso ao discurso falado, o tinham acesso 

por meio do escrito. Como foi o caso do pronunciamento de Paulo Ramos ao povo 

maranhense, pela radio PRJ-9, no dia 29 de Janeiro de 1942: 

Brasileiros do Maranhão! 

Encerrando, ontem, a Conferência dos Chanceleres das 21 Repúblicas das 
Américas, o Sr. Ministro Osvaldo Aranha, em memorável oração que foi 

ouvida em todos os quadrantes do universo, graças à Radio telefonia, 

comunicou oficialmente à Nação e ao mundo, que o Governo da Republica 

dos Estados Unidos do Brasil manda declarar sem efeito os ―exequatur‖ 
concedidos a todos os funcionários consulares da Alemanha, da Itália e do 

Japão em nosso território. 

A partir desse momento, ficaram rompidas as relações diplomáticas e 
comerciais que o nosso País mantinha com aquelas potências. (RAMOS, 

1942, p.06). 

 

O discurso que fora dirigido ao povo através do Rádio, também teve sua edição 

publicada pelo Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda, em formato de panfleto e 

com o titulo ―Alerta! Tudo pelo Brasil‖. No discurso, Paulo Ramos incita a população ao 

sentimento nacionalista. Convoca a população a ―cooperar‖, trabalhando e cumprindo seus 

deveres de cidadãos. O Interventor convoca lavradores, industriais, comerciantes, 

trabalhadores, funcionários públicos, profissionais livres, professores, jornalistas, os jovens, 

as mulheres e os militares a estarem em alerta pela defesa do país. 

Especificamente aos professores e jornalistas, Ramos (1941, p.10) se direciona 

falando: 

Professores e jornalistas! – Escutai! 
Educai os jovens, educai os adultos, orientai a opinião pública dentro dos 

sadios postulados do regime político que nos felicita e sempre tendo em vista 

o futuro do País! 
 

                                                             
15

 No decorrer da pesquisa não fora identificado o período total de publicação da revista. 
16 Ver Anexo 04 
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Diante de tal discurso torna-se inevitável perceber a chamada com tom repressor 

feita pelo Interventor, já que ele incita que os professores eduquem e que os jornalistas façam 

suas publicações, no entanto, isto deveria ser realizado diante do cumprindo das normas 

impostas pelo regime ditatorial que estava em vigor, ou seja, pelas regras impostas pelo 

Departamento Estadual de Impressa e Propaganda do Maranhão. 

Assim como a Imprensa Oficial, o DEIP também fez publicação de artigos de 

exaltação à imagem do Interventor e de Getúlio Vargas, exemplo disso é a já mencionada 

oração em homenagem a Paulo Ramos escrita por Pedro Neiva de Santana (1943, p. 9-10):  

Eis aqui, sr. Interventor Paulo Ramos, os representantes de todos os 

munícipios maranhenses, das sessenta e cinco células que constituem o 

organismo do Estado, para, pela minha palavra, por certo descolorida, mas 
autorizada e eloquente, pela majestade do mandato, saudar a V. Excia., na 

passagem do 7º ano da nova era de progresso e de grandeza que o seu 

fecundo e operoso governo inaugurou no Maranhão. 

Há, nesta homenagem, a nota marcante e o agudo vinco da sinceridade, que 
é a característica essencial dos manifestantes, gente, por índole e tendência 

inata, simples e avessa aos artificialismos, como soem serem os que, afeitos 

ao contato direto da natureza, fogem às convenções e às formulas em que 
tanto se compraz a civilização, para se ater, nas atitudes e nas emoções à 

singeleza e espontaneidade que, por irresistível influencia, lhes incute e lhes 

imprime aquela no espirito, tal o que sucede, via desse mesmo fatalismo, 
também ao interprete, que, embora dirigente da comuna mais adiantada do 

Estado, procede, igualmente, de longínquo recesso da gleba comum, e traz 

bem acentuados na sua psique os traços que identificam o homem do sertão; 

Há, também, a frisar o significado todo especial dessa reunião, que traduz, 
de maneira altamente expressiva, a unidade de orientação, a harmonia de 

vistas, a coordenação perfeita de esforços e de aspirações, no vasto campo da 

atividade municipal, que, si é fruto do próprio regime, é, também, o 
resultado magnifico do largo descortino político admirável visão de conjunto 

e nítido senso das realidades, fixou normas sábias, seguras e objetivas, de 

cuja rigorosa aplicação tem decorrido os surpreendentes resultados que a 

comunhão vem prestando o honrado Governo de V. Excia. 
 

Pedro Neiva de Santana, quando tem sua oração publicada pelo DEIP, realiza o que 

para Paulo Ramos era de suma importância, já que naquele momento o então prefeito de São 

Luís declara total apoio ao Interventor e ao regime. Trazendo para o leitor um Interventor 

totalmente preocupado com o desenvolvimento do estado. Nítido discurso politico de apoio, 

de quem sabe que tem fazer-se presente ao lado de quem está no poder.  

Além do ex prefeito, vários outros nomes falarão no mesmo documento em prol da 

boa imagem de Paulo Ramos diante Getúlio Vargas e o povo Maranhense, como por exemplo, 

Marcondes Filho que tem comentário publicado em uma pequena coletânea de depoimentos 

sobre o Interventor também publicada pelo DEIP, e que em sua fala diz (1943, p.37) ―A 

administração Paulo Ramos, tão útil e proveitosa para este Estado, deu, verdadeiramente, um 
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perfil para o Maranhão, situando-o e projetando-o, na comunidade nacional‖.  Outro 

depoimento presente neste documento é o de General Gil Castelo Branco que exalta o 

Interventor dizendo (1943, p.38): ―Visitando o Maranhão, vi no seu Interventor um brasileiro 

devotado ao trabalho, que vive, exclusivamente, para o serviço público e para o seu lar, que só 

pensa na sua obra e para ela vive.‖ 

Diante destes trechos de depoimento fica clara a importância que o Departamento 

Estadual de Imprensa e Propaganda visava mostrar também o apoio que Paulo Ramos recebia 

não só dos políticos locais, mas também de membros do corpo militar e políticos de outros 

estados. Todas essas publicações eram minunciosamente pensadas para promover a imagem 

do Interventor. 

O DEIP/MA atuou até o ano de 1945, quando da saída de Paulo Ramos do 

Governo do Estado e de Getúlio Vargas da Presidência. Com o retorno do Estado 

Democrático, a retirada do Departamento que censurava e oprimia, abriram-se novamente as 

portas para a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Tão logo o DEIP deixou de 

funcionar aos moldes da ditadura, o jornal ―O Combate” tratou de reativar suas maquinas e 

retomar os trabalhos, mas claro, não perderia a oportunidade de desabafar sobre os anos que 

estivera sob exilio das atividades de imprensa. 

Em artigo publicado em 19 de Outubro de 1945, contem o seguinte desabafo: 

Dizem os pseudojornalistas [...]. Dizem eles que nada fizemos para que o sr. 

Paulo Ramos abandonasse o nosso governo. Sim, tem razão. Nada fizemos 
por motivos simples, que o povo compreende perfeitamente. Com o advento 

do golpe fascista de 1937 ficamos em oposição, coagidos, sem liberdade, 

com o nosso órgão fechado, condenado ao silêncio. Não odiamos e de forma 
alguma torceríamos a nossa norma de conduta, mais nos sujeitaríamos a 

penetrar pelas portas dos fundos desses chefes estado novistas para bajular e 

merecer favores que nos condenariam ao desprezo. (POBRES... 1941, p. 

1945, p.01). 

O texto foi escrito em resposta a constantes ataques feitos por jornalistas que 

atribuíam a saída de Paulo Ramos a qualquer outra coisa, menos, às investidas do jornal de 

oposição. No artigo de autor não identificado, aponta o golpe como de cunho fascista, o que 

deixa evidente que a oposição não era somente contra o Interventor, mas contra todo o 

regime. Além disso, denuncia não só às atitudes do ex Interventor, mas também crítica de 

cunho politico àqueles que estiveram ao seu lado em busca de trocas de favor. 

Diante de tudo que fora exposto até aqui, é interessante perceber que mesmo 

Paulo Ramos tendo investido com tamanho fervor no que diz respeito à Imprensa e 

Propaganda, ele não consegue alcançar dentro da população maranhense o mesmo prestigio 
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que Getúlio Vargas consegue alcançar a nível nacional. Mesmo tendo realizado inúmeras e 

grandiosas obras, impulsionado a economia e investido em peso em sua imagem, em 

discursos e orações, e disseminação de suas palavras pelas ondas da rádio que trouxera para o 

estado, o Interventor não permaneceu no imaginário popular como um político de importância 

relevante. Paulo Ramos, quando muito, é lembrado como mais um Interventor que esteve 

sobre a administração do estado. 

Quando comparada sua popularidade com a de Getúlio Vargas, ou até mesmo com 

outras figuras politicas que passarão pelo governo do Maranhão nas décadas seguintes é que 

tem-se a percepção do fracasso da ação tanto da Imprensa Oficial, quanto do Departamento 

Estadual de Imprensa e Propaganda. Isso consequência da massiva oposição política pela qual 

Paulo Ramos passara durante seus 9 anos de governo e principalmente por seu caráter 

repressor.  

O que permanece é a lembrança daqueles que sofreram com a censura, com as 

agressões e coibição de seus atos, em um momento em que todos os meios de comunicação 

encontravam-se sob domínio do Interventor que corrigia até as palavras mal faladas durante 

os programas da radio PRJ-9. 

A imagem de Paulo Ramos, não ficara nada mais do que simplesmente ligada à de 

Getúlio Vargas, como um defensor, ou um representante do Estado Novo no Maranhão. Em 

suma, os vários estudos que temos hoje sobre o período e a figura deste político, ainda são 

insuficientes para uma total compreensão do que a Interventoria de Paulo Martins de Sousa 

Ramos representara para o Estado e o quanto contribuiu para a afirmação do regime estado 

novista no Maranhão. 

A partir do decreto lei nº 1.099 de 28 de Novembro de 1945 - um mês após a saída 

de Paulo Ramos do cargo de Interventor do Estado – o Departamento Estadual de Imprensa e 

Propaganda foi transformado em Departamento Estadual de Informações. Em 1947, perdeu o 

posto de Departamento e passou a ser chamado de Serviço de Imprensa Oficial do Maranhão. 

Posteriormente, Serviço de Imprensa e Obras Gráficas – SIOGE, desativado pelo Governo 

Roseana Sarney em 1997. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O uso da mídia para fins políticos sempre fora atividade realizada no Brasil. 

Quando se trata em especifico do recorte de 1936-1945, a comunicação é utilizada como meio 

de proliferação da ideologia varguista, moldada naquelas que eram dominantes no continente 

europeu na mesma época, e como mecanismo de afirmação do regime do Estado Novo 

implantado por Getúlio Vargas em 1937.  

Com este trabalho, busquei mostrar a atuação dos órgãos Imprensa Oficial e 

Departamento Estadual de Imprensa e Propagando do Maranhão - DEIP, entendo que estes 

eram responsáveis pela disseminação do discurso não somete do chefe da nação, mas também 

do Interventor Federal, Paulo Martins de Sousa Ramos neste estado. Ressaltando para isso a 

importância de retornar aos primórdios do século XX neste estado e o cenário político em que 

este se encontrava envolto. 

A dominação da oligarquia magalhãesista e as constantes lutas partidárias 

norteavam a política no Maranhão até a chegada de Paulo Ramos ao governo do estado em 

1936, que cumprindo ordens de Getúlio Vargas, tratou de afastar as oligarquias do campo 

político. A partir de 1937, já como Interventor, Paulo Ramos atua como verdadeiro discípulo 

de Getúlio, administrando o estado tal como impunha o ditador.  

Para isso põe fim à Imprensa Oficial e cria o DEIP-MA, aos moldes do 

departamento que comandava tudo que era relacionado à imprensa e propaganda federal 

(DIP). O primeiro responsável pelas obras gráficas, publicações e propaganda de interesse do 

governo do estado, e o segundo uma aprimorada organização de dominação dos meios de 

comunicação local, sob chefia do Interventor. 

O DEIP/MA tomou as responsabilidades da Imprensa Oficial, tornando-se a partir 

de 1940, o órgão responsável pela parte gráfica e radiodifusão, já que administra tudo que 

passa pela única estação de radio do Maranhão na época. Era o órgão que censurava que 

decidia o que poderia ir ou não as transmissões da radio, ou publicações dos jornais. Tudo que 

fugia dos interesses da ideologia varguista e do governo Paulo Ramos era automaticamente 

barrado pelo departamento. 

E é isso que se pode perceber quando no capitulo III deste trabalho aponto 

documentos que comprovam tais atitudes. São inúmeras orações de políticos de época, artigos 

em revistas, publicações de discursos, todos exaltando a liderança de Getúlio Vargas e Paulo 

Ramos. E não somente estes, mas suas famílias, a postura que a Imprensa Oficial e o 
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DEIP/MA passavam das duas figuras politicas dominantes no estado do Maranhão naquele 

período.  

Tendo como principais grupos de oposição os partidos oligárquicos que 

almejavam retornar ao poder e os jornalistas que tiveram suas obras vitimadas pela ação da 

censura. Exemplos destes últimos serão aqueles que trabalhavam no jornal oposicionista ―O 

Combate‖, censurado antes mesmo que houvesse a criação do DEIP/MA. 

Dessa forma, tanto a Imprensa Oficial, quanto o DEIP, atuaram como mecanismos 

responsáveis por difundir o discurso estadonovista, mostrando à população maranhense uma 

representação falsa do regime e principalmente do ditador Getúlio Vargas. A distorção de 

informações, do caráter e da conduta dos governantes para que a população os visse como 

símbolos da moralidade. 

A representação do povo como pertencente ao mesmo grupo dos que governavam, 

como se não houvesse predominância de poder entre os governantes e os governados. 

Publicar livros e cartilhas, dirigir declarações aos operários, estimular o nacionalismo na 

população para que esses defendam sua pátria, incitar a obediência ao chefe do regime e o 

requerimento de completa doação da população para o crescimento do Maranhão, todas estas 

eram ferramentas utilizadas para aceitação da ideologia varguista no estado. 

Assim, meu intuito foi mostrar que a Interventoria vigente no estado do 

Maranhão, sob liderança de Paulo Martins de Sousa Ramos, entre 1937 e 1945, esteve 

completamente empenhada em cumprir com as ordens de Getúlio Vargas. E que, além disso, 

o próprio Paulo Ramos utilizou-se dos mecanismos varguistas para exaltar sua imagem 

perante a população maranhense, fazendo chegar ao povo uma imagem de si próprio que não 

existia, a não ser em seus discursos pré-elaborados.  
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ANEXO 01 - Artigo do periódico VESPER, em comemoração ao aniversário da esposa do 

Interventor Paulo Ramos. 
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ANEXO 02 - Artigo da Revista ―Vida Doméstica‖, sobre a intimidade do Interventor Paulo 

Ramos. 
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ANEXO 03 -  Artigo da Revista ―Vida Doméstica‖, sobre esposa do Interventor Paulo 

Ramos. 
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ANEXO 04: Capa do periódico Athenas de agosto de 1940. 

 

 


