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Resumo:  

Esse artigo procura contribuir para o resgate do papel da imprensa na cidade de Mariana, Minas Gerais, a 
partir de uma carta do leitor no primeiro jornal da cidade, o Estrella Mariannense, publicado em 1830 e 
de uma edição da Revista Ponto Final, publicada em 1995. O objetivo deste estudo é analisar a 
representação de algumas minorias, como pobres e negros, nessas publicações. Numa cidade marcada 
pela divisão, espacial e social, essa pesquisa procura saber como a imprensa local contribui para 
reprodução da ordem social vigente, como mostra Canclini (2002). A análise dessas edições e a revisão 
bibliográfica mostram que, apesar dos 165 anos que separam o discurso da revista do discurso do jornal, a 
representação desses cidadãos é bem semelhante e não evolui tanto ao longo do tempo. Dessa forma, é 
possível afirmar que os mecanismos de desigualdades operados pela sociedade marianense do século 
XIX, são perpetuados pela população, pelas autoridades e pela imprensa ainda no próximo século.  
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Summary 

This article seeks to contribute to the recovery of the role of the press in the city of Mariana, Minas 
Gerais, from a reader 's letter in the city' s first newspaper, Estrella Mariannense, published in 1830 and 
an edition of Ponto Final Magazine, published in 1995. The purpose of this study is to analyze the 
representation of some minorities, such as poor and black, in these publications. In a city marked by 
division, spatial and social, this research seeks to know how the local press contributes to the 
reproduction of the current social order, as shown by Canclini (2002). The analysis of these editions and 
the bibliographical review show that, despite the 165 years that separate the discourse of magazine of the 
newspaper discourse, the representation of these citizens is very similar and does not evolve as much over 
time. In this way, it is possible to affirm that the mechanisms of inequalities operated by this society of 
the 19th century are perpetuated by the population, by the authorities and by the press in the next century. 
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Foi nas margens do Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo que milhares de 

negros e índios liderados pelo bandeirante paulista Salvador Fernandes Furtado de 

Mendonça encontraram ouro e fundaram a primeira vila, cidade e capital de Minas 

Gerais, que hoje é conhecida como Mariana. O município data sua fundação em 16 de 

julho de 1696 e tem sua história marcada pela riqueza mineral e por seu aspecto 

religioso (ANTONIL, 1982). Com a chegada de pessoas da colônia e de fora dela, a 

antiga Vila do Carmo recebe seu primeiro periódico e os títulos de primeiro bispado e 

capital do estado. Até o século XVIII, cidades mineiras como Ouro Preto e Mariana 

experimentaram tempos de abundância na exploração aurífera.  

Na década de 1830, a economia brasileira estava em crise e Dom Pedro I tinha 

como um dos desafios a criação de uma administração por meio da qual pudesse exercer 

o seu poder. De 1830 a 1840, a região de Minas Gerais apostou na exportação de café, 

uma das atividades responsáveis pela dinamização da economia. Mas o grande número 

de escravos ainda presentes na região durante esse período demonstra que o ciclo do 

ouro ainda não havia decaído ou que diferentes atividades econômicas já absorviam o 

trabalho escravo (LIBBY, 1988). Com o declínio do ciclo do ouro, esses lugares foram 

tomados por uma crise econômica e pela migração de parte da população.  

A chegada de grandes mineradoras em 1960 dá início ao processo de 

urbanização da cidade. O número de habitantes, que até então era estimado em sete mil, 

sobe para mais de 35 mil no final dessa década, segundo Souza Júnior (2005). A 

pesquisadora Monica Fischer (1993) destaca que a cidade é tomada por uma exploração 

desordenada de suas jazidas a partir do Regime Militar de 1964, que adotou um modelo 

de desenvolvimento econômico que incentivava determinadas atividades produtivistas. 

Dessa forma, a cidade descoberta como arraial cresce e se torna palco de 

profundos dilemas sociais e urbanos. Se por um lado, a preservação de suas origens 

barrocas e de sua cultura local carece de atenção, por outro, há o imaginário marianense 

que deseja progredir, modernizar e escancarar as portas para o novo. A disputa entre a 

“cidade velha” e a “cidade nova” se torna também uma disputa de espaços, privilégios e 

ideologias. Conforme indica Fischer (1993): 

 
Tudo indica que a população de Mariana empresta forte apoio às 
intervenções modernizadoras, promovidas pelo poder público local ou 
por indivíduos isolados, pois, ao que parece, associam as necessidades 
materiais, principalmente as de moradia e de consumo, a um conjunto 
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de “necessidades” engendrado pelo estilo de vida moderno: nas 
sociedades contemporâneas o lazer e o consumo de mercadorias têm 
um papel crucial, em função de um imaginário modernizante, que 
perpassa as mentalidades em qualquer recanto do país, atingindo 
principalmente as populações jovens, mais expostas aos meios de 
comunicação eletrônica e aos apelos de consumo massificados. 
(FISCHER, 1993, p. 3) 

A principal liderança política em Mariana, entre as décadas de 1973 a 1996, foi 

o ex-prefeito João Ramos Filho. Com uma política populista e clientelista (TAVARES, 

2011), João Ramos ficou conhecido na cidade por ser o “pai dos pobres”, pela execução 

de obras públicas, como o Ginásio Poliesportivo e a Rodoviária, e pela criação de novos 

bairros, como Colina e Cabanas. Enquanto governante, seu objetivo era expandir a 

cidade, de forma independente da preservação patrimonial, como relata em entrevista à 

pesquisadora Mônica Fischer:  

“na ocasião, eu fiz três bairros. Um pro médio, um pro pobre e um pro 
sujeito que tem dinheiro. Então no Cabanas, que os pobres não 
podiam comprar, doei tudo. No Colina, foi vendido quase tudo. No 
Rosário, bairro que é muito bom, vendi para o médio e no Avenida, 
foi vendido (...). É o bairro mais caro, e só tem construído casarão! 
(...) A expansão nobre é lá. Agora, pra mim é hora do Patrimônio 
determinar. Foi criada uma avenida certinha, bonitinha asfaltada. 
Então tem 188 lotes grandes, tem lotes até de mil metros quadrados. É 
hora do Patrimônio entrar e não deixar fazer coisa errada lá”. 
(FISCHER, 1993, p. 71) 

Na década de 80, a ocupação desordenada provoca o surgimento de diversos 

bairros periféricos e nas regiões ribeirinhas da cidade. São nessas localidades que se 

encontram os bairros mais pobres, com números desfavoráveis quanto à renda, violência 

e escolaridade e com maior quantidade de pessoas vindas da zona rural. A marcação não 

é apenas geográfica, mas também social, como demonstra o pesquisador Paulo G. Souza 

Júnior (2005), que divide Mariana em três grupos populacionais: aqueles que se auto-

reconhecem como “moradores tradicionais”, os trabalhadores das mineradoras e os 

estrangeiros vindos da zona rural ou de pequenas cidades próximas. Em outro estudo, 

Souza Júnior reitera que: 

 
Desta forma, os “verdadeiros marianenses” trataram de mapear seu 
território e colocar os marcos das fronteiras. Esta tarefa não foi tão 
difícil. Ajudados pela arquitetura da cidade, estabeleceram que todos 
os legítimos marianenses estavam dentro dos limites do centro 
histórico; fora dele estavam simplesmente os “outros”. (SOUZA 
JÚNIOR, 2007, p. 150) 



IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

A história do desenvolvimento dos espaços de Mariana é testemunhada e narrada 

pela imprensa local, que se transforma em relevante instrumento de registro das 

memórias de um lugar e das pessoas que o ocupam. Esse artigo procura contribuir para 

o resgate do papel dos periódicos na trajetória do município e da história da mídia na 

região. A ideia é analisar prioritariamente a abordagem da temática da segurança social 

na representação de algumas minorias, como pobres e negros, no primeiro jornal da 

primeira capital mineira, o Estrella Mariannense e na Revista Ponto Final, que originou 

um dos principais semanários atuais, o Jornal Ponto Final.  

 

Primeiras letras impressas na primaz de Minas 

No Brasil, os ideais dos primeiros jornalistas que constituíram a imprensa local 

influenciaram o processo de independência do país. A literatura registra que o primeiro 

periódico produzido no país foi a Gazeta do Rio de Janeiro, criado em 10 de setembro 

de 1808, que tinha como único compromisso agradar à Coroa, segundo Sodré (1999). 

Mas três meses antes disso, Hipólito José da Costa Furtado de Mendonça, inspirado pela 

vinda de D. João para o Brasil, havia fundado o Correio Braziliense, que trazia os 

principais acontecimentos do mundo que afetavam o país. 

Enquanto isso, em algumas das províncias brasileiras, a informação local 

demora a chegar. Em Minas Gerais, por exemplo, o primeiro impresso surgiu em 1823, 

em Ouro Preto, com o nome de Compilador Mineiro. Minas foi a sexta província a 

possuir periódicos, quando a Imprensa Régia já completava 22 anos. Mas se por um 

lado o surgimento da imprensa mineira foi lento, seu papel social se firmava como 

importante meio de crítica ao governo da época, incentivando a impressão em outros 

locais do Estado (MENDES, 2012). 

Em Mariana, a história da imprensa começa com a publicação do primeiro 

periódico da cidade, o Estrella Mariannense, em 3 de maio de 1830, na Typografia 

Patrícia do Universal, em Ouro Preto. Mas segundo Moreira (2008), a impressão de um 

Compêndio dos Exercícios da Venerável Ordem Terceira da Penitência, em 1826, 

comprova que já existia uma tipografia na cidade, mesmo que lá não tenham sido 

impressos periódicos ou panfletos políticos. Na primeira edição do Estrella, o redator 

Manoel Berardo Accursio Nunan destacava o “espírito da liberdade” e o “desejo de 

servir à pátria” como motivações centrais para difundir as letras impressas na cidade.  
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Segundo Almeida (2008), o redator Manoel atuou como secretário da Câmara 

Municipal de Mariana e foi obrigado a abandonar o cargo por ter sido acusado de 

depreciar a imagem da Câmara com suas críticas aos gastos públicos no âmbito do 

Legislativo. Em sua própria defesa, o redator recorreu ao argumento de que, na 

condição de “escritor público”, tinha o direito de “comunicar livremente seus 

pensamentos, estando sujeito à lei como qualquer outro cidadão” (ALMEIDA, 2008).  

A despeito da ousadia que o caracterizava, Manoel chegou a ser o responsável 

pela elaboração do Repertório Geral das Leis e Resoluções da Assembleia Legislativa 

Provincial de Minas Gerais, no ano de 1855. Também marcou a história da imprensa na 

região ao promover o debate de questões relevantes no contexto de consolidação do 

Estado e da nação brasileira, com destaque para temas como a política, a escravidão e a 

república. Além de contribuir para a consolidação do Estrella como espaço de 

discussão, o redator interagiu com outros meios de comunicação da cidade, a exemplo 

dos pasquins e panfletos manuscritos (ALMEIDA, 2008). 

Para compreender o funcionamento dos primeiros ensaios da mídia impressa em 

Mariana, primeiramente, será estudada uma carta do leitor no jornal Estrella 

Mariannense e, em seguida, uma reportagem da Revista Ponto Final. A temática da 

segurança social, que é apontada recorrentemente em momentos distintos por esses 

veículos, será levada em consideração nesse artigo, por promover algumas das 

representações midiáticas sobre minorias na cidade, como pobres e negros. Dessa 

forma, mesmo com produtos diferentes (carta do leitor de um jornal e reportagem de 

uma revista) o objetivo deste estudo é entender como a segurança social é abordada 

nesses espaços. 

 

Estrella Mariannense e o discurso da ordem social  

Os efeitos causados pela imprensa nas sociedades de modo geral ainda são 

escassos, nas pequenas cidades históricas, o número de estudos a esse respeito consegue 

ser ainda menor. Em cidades como Mariana, por exemplo, a falta de registros sobre a 

imprensa e de acervo público municipal traz mais desafios a esse tipo de análise. Sendo 

assim, as cartas enviadas ao Estrella Mariannense pelos leitores são elementos 

preciosos para a pesquisa do periódico. Esse espaço era utilizado pelos leitores como 

uma forma de chamar atenção das autoridades municipais para os problemas locais.  



IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

Os leitores muitas vezes assinavam às cartas com codinomes, para preservar os 

interesses em jogo na época. De acordo com Moreira (2006), havia uma “troca de falas” 

entre os correspondentes do Estrella Mariannense, que sinalizava para a criação de um 

“espaço público” no mundo da política. As reclamações e críticas presentes nos artigos 

do redator e nas cartas dos leitores contribuíam para a valorização, pelos leitores e 

colaboradores, da liberdade de expressão no primeiro jornal do município. Esse aspecto 

revela a importância da imprensa para o compartilhamento de opiniões, tão necessário 

ao “exercício das liberdades políticas” (PARK, 2008).  

No caso do Estrella Mariannense, o público leitor do jornal era formado pela 

elite marianense, que pertencia à sociedade brasileira do século XIX, marcada pela 

hierarquização, desigualdade e pelo regime escravocrata. De acordo com José Murilo de 

Carvalho (2002), depois da outorga da Constituição de 1824, o número de analfabetos 

no país era maior que 85%. Nesse contexto, o espaço das cartas recebidas pelo periódico 

restringia ainda mais aqueles que tinham acesso à utilização da imprensa para 

veiculação de suas ideias, já que, além de saber ler e escrever, o leitor precisava pagar 

para divulgar sua carta. Assim, é possível imaginar que periódicos como o Estrella eram 

voltados para um público restrito em Mariana.  

Segundo Moreira (2006), as cartas veiculadas pelos jornais dessa época eram 

selecionadas a partir de uma série de critérios: 

Os leitores encontravam neste espaço uma oportunidade para “troca 
de falas”, debatendo algum artigo ou polemizando contra particulares 
e o governo. Estas cartas não eram inseridas a esmo. Ocorria uma 
seleção que levava em conta as afinidades políticas, a relevância (para 
o redator) e, obviamente, a capacidade da própria tipografia. 
Entretanto, ressaltamos que há possibilidade de várias 
correspondências serem de autoria dos próprios redatores, como 
estratégia para orientar os leitores e promover discussões sobre 
assuntos candentes. (MOREIRA, 2006, p.11) 
 

Mesmo com a possibilidade de algumas dessas cartas serem escritas pelos 

próprios redatores da época, é curioso notar a forma como o debate é proposto por essa 

imprensa. Se as cartas do Estrella, por exemplo, fossem realmente dos leitores, deve-se 

considerar que o leitor do jornal define suas preferências de leitura pela afinidade com 

as tendências do veículo. Porém, se algumas dessas cartas forem de autoria dos próprios 

jornalistas, esse pode ser um mecanismo usado pelo redator para imaginar quem eram 
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os cidadãos de Mariana que tinham acesso ao jornal e quais as opiniões e reivindicações 

daqueles que seriam seus leitores. 

A história registra que essas cartas se tornaram importante espaço de debate e 

discussão das necessidades de Mariana e do país. Era através delas que os leitores 

reivindicavam melhorias, na tentativa de reverter os problemas estruturais e 

socioeconômicos do lugar onde viviam. Também era por meio das cartas que esses 

leitores trocavam opiniões entre si. Como essas correspondências chamam a atenção 

para os principais acontecimentos da época na cidade, é interessante notar a como as 

reivindicações ligadas à segurança publicada são abordadas nas cartas.  

No Estrella Mariannense, o ano de 1830 traz diferentes exemplos relacionados à 

temática da segurança pública. Na edição 17, a carta de um leitor reclama da falta de 

policiamento e dos roubos na cidade. Mais de um mês depois, na edição 23, uma nota 

informava que a necessidade de uma ronda policial foi discutida durante a reunião da 

Câmara dos Vereadores. Mas todo esse debate aparece ainda mais reforçado na edição 

27 (Figura 1 e Figura 2), onde, a carta de um leitor reclama de “grupos de indivíduos” e 

de escravos a jogar nas noites da cidade. Para esse leitor, essas pessoas são responsáveis 

pela desordem e pelos crimes do município. Ainda segundo a carta, o juiz de Paz 

suplente teria se oposto a vinda de uma ronda policial para Mariana e esta medida seria 

a única capaz de manter o sossego público. 

 

 

O leitor argumenta que esses “distúrbios” aconteciam quase diariamente e que a 

“plebecula” era responsável por fazer motins, ao contrário das “pessoas cordatas que 

conhecem seus direitos”. Os culpados pela desordem estariam se reunindo em grupos 

Figura 1: Estrella Mariannense,       
6 de novembro de 1830, p. 3. 

 

Figura 2: Estrella Mariannense, 
6 de novembro de 1830, p. 4. 
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pela cidade, assim como os “escravos a jogar, a proferir obsenidades, e a praticar outros 

actos que muito pertubão a moral pública”. Segundo esse leitor, que assina a carta 

como: “O medroso amante do socego”, é necessária uma postura mais enérgica do juiz 

de Paz Suplente para que sejam evitados atos violentos, como os que aconteciam 

próximos ao “Official de Quarteirão” e ao “Sr. Juiz de Paz”.  

Nessa mesma edição e na mesma página, outro leitor relata o assassinato de um 

pai de família e pede pela condenação do crime. Ele questiona: “ainda veremos nos 

nossos tempos, patrocinarem-se matadores, ladrões, e homens que pertubão o socego 

público?” e cita a constituição como uma forma de castigar os criminosos. Esse leitor 

ainda pede que o redator publique sua carta para que ela chegue até as autoridades e ao 

conhecimento público, assinando como “o Amante da Justiça”. Assim, a civilidade é 

aclamada por esses leitores como algo de cunho exclusivamente policialesco e que 

depende apenas do Estado. Para Bauman (2001), definir o meio urbano como “civil” e 

propício a prática da civilidade significa:  

(...) a disponibilidade de espaços que as pessoas possam compartilhar 
como pernonae públicas – sem serem instigadas, pressionadas ou 
induzidas a tirar as máscaras e “deixar-se ir”, “expressar-se”, 
confessar seus sentimentos íntimos e exibir seus pensamentos, sonhos 
e angústias. Mas também significa uma cidade que se apresenta a seus 
residentes como um bem comum que não pode ser reduzido ao 
agregado de propósitos individuais, como uma forma de vida com um 
vocabulário e lógica próprios e com sua própria agenda, que é (está 
fadada a continuar sendo) maior e mais rica que a mais completa lista 
de cuidados e desejos individuais – de tal forma que “vestir uma 
máscara pública” é um ato de engajamento e participação, e não um 
ato de descompromisso e de retirada do “verdadeiro eu”, deixando de 
lado o intercurso e o envolvimento público, manifestando o desejo de 
ser deixado só e continuar só. (BAUMAN, 2001, p. 112) 

Sendo assim, a forma como é feita a cobrança pela ordem social por parte dos 

leitores, demonstra a necessidade de que todos compartilhem um bem comum, e não 

que cada indivíduo se expresse verdadeiramente. Quando a primeira carta questiona os 

grupos de escravos que jogam na cidade, fica claro que o leitor não concorda com isso e 

que o lugar reservado para os negros era outro, que não fosse o espaço do lazer e da rua. 

É importante ressaltar que, nessa época, a sociedade mineira vivia um clima intenso de 

rebeliões e levantes de homens pobres, livres, índios e escravos fugidos em todo estado. 

Dessa forma, aumentaram o número de ações de controle e disciplina para ordenar o 

meio social, como explica a autora Patrícia Vargas Lopes de Araújo (2004). 
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Caberá ao Império, entretanto, promover ações com a finalidade de 
“ordenar” a cidade/população. Este ordenamento implicava tanto 
controlar os indivíduos, por diversos mecanismos e dispositivos, 
quanto incentivar e promover mudanças em suas condutas individuais 
e sociais. Fazia-se necessário, portanto, uma secularização dos 
costumes, racionalização dos comportamentos, funcionalidade nas 
relações pessoais e afetivas. (ARAÚJO, 2004, p. 93) 

Ainda de acordo com o estudo de Patrícia (2004) sobre a proibição de 

determinadas formas de lazer no século XIX em Mariana, os meios punitivos adotados 

na época também eram praticados de forma desigual. A pesquisadora afirma que o 

código de Posturas de Mariana determinava que, aos contraventores escravos, as penas 

não eram de prisões, e sim, açoites. Segundo ela, as multas também podiam ser pagas 

em pancadas de palmatórias, conhecidas como “palmatoadas”. Dessa forma, ao cobrar 

mais punição e policiamento nas ruas, a elite da cidade que escrevia cartas ao jornal, 

ajudava a reforçar a desigualdade e a divisão de espaços dentro do município 

(ARAÚJO, 2004). 

Além da responsabilidade do leitor por esse discurso, pode-se questionar 

também o papel que o Estrella Mariannense cumpria ao divulgar essas cartas. Afinal, se 

o jornal atribui determinados sentidos aos “criminosos”, ao veicular as correspondências 

de seus leitores, é possível perceber como elas reproduzem e reforçam a ideia que o 

periódico pretende construir sobre a cidade e seus moradores. O antropólogo, Néstor 

García Canclini (2002) afirma que a imprensa muitas vezes apenas reproduz o senso 

comum urbano: 

(...) sabemos que os cidadãos definem suas preferências de leitura por 
sua afinidade com as tendências do jornal, o que reforçaria o papel 
reprodutor identificado em seu discurso. Parece verossímil, portanto, 
afirmar que a comunidade virtual dos leitores da imprensa não se 
configura como radicalmente distinta, menos ainda substitutiva, do 
sentido urbano construído pelas experiências bairristas e por outras 
formas de participação que proporcionam imagens “diretas” do que é 
a cidade. (CANCLINI, 2002, p. 46) 

Com isso, pode-se afirmar que, se por um lado a imprensa imagina a cidade e os 

cidadãos num lugar que reproduz a ordem, por outro lado, quem recebe a informação 

também ajuda a manter o discurso produzido pelas mídias. As cartas da edição 27 do 

primeiro jornal de Mariana exemplificam esse processo, na medida em que essa 

publicação de 1830 já revela as desigualdades da primeira capital de Minas, numa 

sociedade escravocrata que assume uma lógica punitivista para resolver a questão da 

segurança pública. Entender como o Estrella Mariannense deu lugar aos discursos 
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sociais contra negros e pobres, reproduzindo preconceitos perpetuados pela mídia ainda 

hoje, é um dos desafios para estudos futuros, o que mostra que o nascimento da 

imprensa na cidade pode ser um ponto de partida produtivo para entender como ela 

ainda atua. 

Mas a implantação dos periódicos locais promove também a circulação de 

informação, tanto que os leitores de Mariana nunca mais ficaram sem a contribuição dos 

jornais para a instalação dos debates que interessavam a comunidade, ainda que alguns 

periódicos tenham durado mais e outros menos. Atualmente, a imprensa do município 

constitui-se basicamente de seis jornais principais: O Espeto, que circula desde 1928; o 

Ponto Final, ativo há 21 anos; O Liberal, com 28 anos de fundação; O Monumento, 

órgão oficial da Prefeitura desde 1984; a Gazeta de Mariana, órgão oficial da Prefeitura 

desde 2013; a Folha Marianense, que circula desde 1999, dentre outros jornais com 

circulação inconstante. 

Os culpados pela desordem na Revista Ponto Final 

A Revista Ponto Final foi criada em Mariana em janeiro de 1995, mesma época 

em que o ex-prefeito João Ramos completava seu terceiro mandato na cidade. A 

publicação era mensal e divulgava fatos relacionados ao município, sua política e 

cotidiano em geral. Foi a partir dessa revista, que surgiu o jornal mais vendido da 

cidade, o Jornal Ponto Final, semanário que enfatiza desde então os principais 

acontecimentos políticos e relevantes de Mariana e da região dos Inconfidentes. Desde 

seu surgimento, a Revista Ponto Final, assim como os demais meios de comunicação de 

Mariana, foram e ainda são financiados por dinheiro público (advindos da Câmara de 

Vereadores e da Prefeitura Municipal), o que será levado em consideração neste estudo 

por afetar diretamente o discurso dessa mídia. 

Na edição de número oito, referente ao mês de agosto de 1995, a Revista Ponto 

Final traz uma capa com fundo preto, um par de tênis e um boné com a seguinte 

manchete: “Guerra dos bonés” Realidade e Solução (Figura 3, Figura 4, Figura 5). Nas 

páginas sete, oito e nove dessa publicação, a revista aborda o fato da cidade sofrer 

“ameaças de grupos de menores que estão oferecendo a desordem, a intranqüilidade e a 

violência nas ruas”. De acordo com a reportagem, o assunto também foi motivo de 

manchetes policiais em jornais de grande circulação em Minas Gerais, como o Estado 

de Minas e o Hoje em Dia. 
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O texto afirma ainda que uma quadrilha denominada “Gangue dos Bonés”, 

formada por jovens da periferia, estariam atacando durante o dia outros jovens de classe 

média e pequenos comerciantes. Segundo a publicação, esse fato se tornou público, 

após a denúncia de um jornalista que teria apanhado e sido roubado pela gangue. A 

seguir, a reportagem traz dados do aumento de ocorrências na cidade nos últimos três 

meses, debate a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente para eliminar 

esses “delinquentes” e apresenta as “soluções” propostas pelas autoridades da cidade. 

Dentre esses posicionamentos, destaca-se a opinião do então gestor municipal, 

João Ramos. Segundo ele, alguns de seus opositores argumentam que o fato dele ter 

construído casas populares, atraiu pessoas de vários locais, o que trouxe mais violência 

para a cidade. Porém, João Ramos rebate o argumento afirmando que essas moradias 

eram para as famílias carentes de Mariana. Para o ex-prefeito, a culpa da insegurança no 

município é da Justiça, já que “os marginais estão tomando forças por falta de punição”.  

Sendo assim, é possível identificar que Mariana apresenta as marcas da 

desigualdade de acessos aos seus espaços, conforme o posicionamento dos indivíduos 

no quadro da cidadania, como afirma Bauman (1999). O autor também acredita que a 

ideia da sentença de prisão, que geralmente é apresentada como a solução possível para 

a insegurança, é colocada como um forte símbolo de impotência, de incapacidade e dor:  

 
A prisão, porém, significa não apenas imobilização, mas também 
expulsão. O que aumenta a sua popularidade como meio favorito de 
“arrancar o mal pela raiz”. A prisão significa uma prolongada e talvez 

Figura 3: Revista Ponto 
Final, agosto de 1995, p. 1. 

Figura 4: Revista Ponto 
Final, agosto de 1995, p. 07. 

Figura 5: Revista Ponto Final, 
agosto de 1995, p. 08. 
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permanente exclusão (com a pena de morte sendo o padrão ideal para 
medir a extensão de todas as sentenças). Esse significado toca também 
um ponto muito sensível. O lema é “tornar as ruas de novo seguras” 
— e o que melhor promete a realização disso que a remoção dos 
perigosos para espaços fora de alcance e de contato, espaços de onde 
não possam escapar? A insegurança ambiente concentra-se no medo 
pela segurança pessoal; que por sua vez aguça ainda mais a figura 
ambígua e imprevisível do estranho. Estranho na rua, gatuno perto de 
casa... Alarmes contra assalto, bairros vigiados e patrulhados, 
condomínios fechados, tudo isso serve ao mesmo propósito: manter os 
estranhos afastados. A prisão é apenas a mais radical dentre muitas 
medidas — diferente do resto pelo suposto grau de eficiência, não por 
sua natureza. As pessoas que cresceram numa cultura de alarmes 
contra ladrões tendem a ser entusiastas naturais das sentenças de 
prisão e de condenações cada vez mais longas. Tudo combina muito 
bem e restaura a lógica ao caos da existência. (BAUMAN, 1999, p. 
116) 

 

Contudo, é possível questionar por qual motivo esses jovens “delinquentes” não 

foram ouvidos pela reportagem e o que levou cada um deles a participar dessas 

“gangues”. Se Mariana é marcada pela “alienação” e segregação do seu espaço, e a 

população do centro não frequenta bairros periféricos, como a “Prainha”, (SOUZA 

JÚNIOR, 2005), como a questão da segurança pública pode ser reduzida a 

incompetência da justiça ou a má utilização do Estatuto da Criança e do Adolescente?  

No estudo intitulado: Percepções da elite sobre pobreza e desigualdade, Elisa P. 

Reis (2000) analisa as percepções compartilhadas pela população brasileira sobre temas 

tradicionais no país, como a pobreza e a desigualdade. Assim, ela percebe que as elites 

assumem uma percepção voluntarista da realidade ao tratar desses temas. 

 
O padrão de respostas mais comum entre as elites sugere que elas 
acreditam que as coisas poderiam mudar se houvesse vontade política 
e se o Estado cumprisse seu papel. Ou seja, as elites em geral tendem, 
coerentemente, a uma percepção voluntarista da realidade. Tomam 
como pacífico que é possível mudar a realidade através da ação. 
Logicamente, podemos nos questionar por que motivo essa visão não 
tem levado a uma pressão por mais ação e planejamento mais 
rigoroso. Aparentemente, as indicações são no sentido de que a elite 
não se sente responsável pelo problema da pobreza e da desigualdade. 
Ela transfere claramente a responsabilidade sobre ele ao Estado. É o 
Estado que carece de vontade e que não planeja bem suas ações. 
Mesmo a elite política — no caso, os parlamentares no Congresso — 
e a elite burocrática — aquela que ocupa as posições superiores da 
burocracia pública — não se vêem como Estado. Nesse sentido, elas 
parecem ter uma atitude clientelística diante do Estado: este deveria 
buscar soluções para problemas sociais que, no limite, trazem 
externalidades negativas para os não-pobres. (REIS, 2000) 
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Essa lógica voluntarista criticada por Elisa pode ser notada tanto na Revista 

Ponto Final, quanto no jornal Estrella Mariannense. No caso da revista, são cobradas 

soluções das “autoridades competentes”, enquanto estas autoridades criticam as leis e a 

justiça de Mariana. Como é o caso do ex-prefeito João Ramos, que não pertence à elite 

marianense, mas que, nesse caso específico, assume esse discurso. Já no periódico, a 

carta do leitor diz esperar que o Juiz de Paz da cidade seja mais “enérgico” e também 

responsabiliza o Estado pela segurança local. Dessa forma, percebe-se como a mudança 

da realidade através da ação, citada por Elisa, é considerada como uma solução para 

esse problema social e como a revista usa diferentes discursos para debater o tema. 

Para Canclini (2012), ao integrar discursos homogêneos, a mídia muitas vezes 

reduz a complexidade a um consenso imaginado como compartilhado pela maioria. 

Assim, o “senso comum” tende a considerar a cidade com uma insegurança 

generalizada e o corpo policial como um “agente despreparado” para dar conta dessas 

questões. Segundo o estudioso, os meios de comunicação são os principais agentes que 

constroem o sentido urbano, além de promover a participação dos cidadãos em debates 

sobre o que a cidade é e de propor suas opiniões sobre o sentido da cidade e da 

cidadania (CANCLINI, 2002). 

Considerações finais 

Com essa análise, percebe-se como o Estrella Mariannense e a Revista Ponto 

Final acabam reforçando estereótipos construídos historicamente. De acordo com 

Canclini (2002), é assim que a imprensa reproduz a ordem social já existente:  

Se esta fidelidade ao estabelecido se relaciona com o predomínio das 
vozes oficiais, é possível concluir que a imprensa tende a imaginar os 
cidadãos em um lugar subordinado que reproduz a ordem. Mesmo 
apresentando um registro da pluralidade social e dos protestos mais 
profusos que o rádio e a televisão, os jornais acabam concebendo a 
cidade como um espaço muito mais homogêneo do que realmente é, e 
a vida pública mais como gestão e administração que como lugar de 
inovações e mudanças. A ação cidadã, que pode chegar a ser pública 
desde que difundida pelos meios, fica relegada a um discurso 
“periférico ao estatal”. (CANCLINI, 2002, p. 45-46) 

Enfim, é notável que a representação de negros, periféricos e pobres na imprensa 

da primeira capital de Minas não evolui tanto ao longo dos 165 anos que separam a 

publicação do Estrella Mariannense dessa edição da Revista Ponto Final. O lugar 

reservado a esses cidadãos na mídia permanece como aquele que destaca essas pessoas 



IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

nas editorias de polícia e como culpados pela insegurança social. O debate raso sobre as 

causas dessa problemática e a desigualdade em Mariana, demonstra a falta de 

comprometimento das elites, das autoridades e da imprensa municipal, que apenas 

reforça o imaginário já existente sobre a situação. 

Com essa breve análise, é possível compreender como o primeiro jornal de 

Mariana já revelava os mecanismos de desigualdades e privilégios na sociedade 

marianense do século XIX e como esses mecanismos são perpetuados pela população 

desse local e pelos meios de comunicação. A ocupação dos espaços na cidade e o direito 

de fala desses sujeitos são abafados por padrões sociais que se repetem historicamente, 

tanto na sociedade quanto na imprensa. Revelar a participação da imprensa e da 

sociedade na perpetuação desses padrões na cidade pode ser o início de uma importante 

reflexão sobre o papel que a mídia exerce atualmente. 

Assim sendo, mais do que encerrar o debate e propor conclusões sobre o papel 

da imprensa em Mariana e a sua contribuição para com a cidade, esse artigo abre 

possibilidades para futuros questionamentos sobre a relação entre os discursos sociais 

nos dois objetos aqui estudados. Para isso, pode-se analisar o discurso social nas 

diferentes camadas municipais na contemporaneidade e os rumos tomados pela 

imprensa local na representação das minorias. Saber mais sobre os avanços e 

retrocessos dos meios de comunicação aqui instalados, possibilita um melhor 

entendimento dos discursos, espaços, poder de fala e representatividade na primeira 

capital de Minas.  
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