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A nossa história é recheada de acontecimentos que passaram aos livros e 

à memória coletiva em versões enviesadas dos acontecimentos, manipulados 
de acordo com os interesses dos vencedores ou da ordem reinante. Daí a 
importância do revisionismo ou negacionismo histórico. 

Na história brasileira temos alguns exemplos interessantes, como o da 
Independência, que se deu não por algum amor heroico do príncipe Pedro de 
Alcântara ao Brasil, como sempre apresentou a história oficial, mas pela 
recomendação de seu pai, que, de Portugal, recomendava-o a proclamar a 
Independência “antes que algum aventureiro o faça”; assim, os Bragança 
assegurariam Portugal e Brasil, como de fato aconteceu – e Pedro I logo voltou 
para Portugal, deixando o Brasil, a “pátria amada”, à mercê de seu filho de 
apenas cinco anos. Também temos a figura mítica do Duque de Caxias, em 
nossos livros um grande herói do panteão nacional, “o pacificador”, que, 
entretanto, na versão paraguaia da história é conhecido como “el carnicero”, 
por ter mandado matar mulheres e crianças quando tomou aquele país na 
guerra do século XIX. Há também a mentira da “adesão” do Maranhão à 
Independência, quando, na verdade, o que houve foi uma “rendição” do 
governo sob os canhões do Lord Cochrane, que também nunca foi herói, e sim 
um pirata contratado por Pedro I com direito de expoliar os vencidos, como o 
fez em São Luís. 

Mais recentemente, tivemos o golpe militar de 1.º de abril de 1964, que 
passou à história como de “Revolução de 31 de março”, para encobrir duas 
coisas: primeiro, não parecer ridículo ter ocorrido no “dia da mentira” (1.º de 
abril); e, segundo, esconder no termo “revolução” o que verdadeiramente foi 
um golpe militar de estado. Durante o governo de exceção, o regime impunha a 
imprensa a denominar o golpe de “revolução” e chamar o governo de 
“revolucionário”. Até hoje, mais de 25 anos depois do fim do nefasto regime, 
ainda vemos jornalistas e outros escritores tais referir-se ao golpe militar como 
“revolução”. Ingenuidade, desconhecimento ou servilismo? 

Em Imperatriz, a uma manifestação popular desencadeada em 18 de 
janeiro de 1995, que culminou com o afastamento do prefeito em exercício e a 
nomeação de um interventor no município, querem nominar “Revolução de 
Janeiro”. Ora, além de não ter tido os elementos que caracterizam uma 
revolução, conforme a define as ciências ciências sociais, o evento não foi mais 
que uma mobilização de massas, fruto de uma revolta popular contra o 
abandono administrativo em que se encontrava o município.  



Os teóricos da filosofia, da ciência política e das ciências sociais, desde 
vários séculos, entendem que uma revolução envolve mudança de regime 
político, de modelo econômico, transformações sociais ou culturais... O 18 de 
Janeiro sequer teve essa pretensão; clamava apenas pela mudança da 
administração do Poder Executivo, sem violência. O que houve em Imperatriz, 
portanto, foi um protesto cidadão,ou, no máximo, uma “revolta cidadã”. Nada 
mais que isso. Nem revolta nem protesto estão na categoria científica de 
“revolução”. A rigor, no Brasil nunca houve revolução; no máximo revoltas e 
rebeliões. Nem mesmo a nossa Proclamação da República teve essa 
característica -- porque foi ato elitista, como o foi a Independência --, pois partiu 
de mero descontentamento político, a que “o povo assistiu bestificado”, no dizer 
de Aristides Lobo. 

Mas não quero me prender à significação sociológica do termo. Como 
historiador, interessa-me mais o acontecimento e suas circunstâncias.  

Em janeiro de 1995, Imperatriz tinha como prefeito Salvador Rodrigues, 
vice de Renato Moreira, assassinado em outubro de 1993, antes de completar 
um ano de mandato. Haviam sido eleitos na sucessão de Davi Alves Silva, com 
apoio deste. Na gestão de Salvador, Imperatriz vivia um caos administrativo 
sem precedentes, que ia do atraso de vários meses no pagamento dos salários 
dos serviços à falta de coleta de lixo, sem contar as muitas denúncias de 
malversação do dinheiro público e outras tantas mazelas. Empresários, 
trabalhadores, profissionais liberais, servidores públicos, estudantes... todos 
estavam revoltados com a situação da cidade. A imprensa apresentava 
diariamente o descaso. 

Diante desse quadro, nasceu uma entidade chamada “Movimento 
Fagulha”, organizada, entre outros, pela então vereadora Conceição Formiga, o 
agrônomo José Cortez Moreira (Moreirinha, irmão do prefeito assassinado), 
vereador Valdinar Barros, poeta Valter Rocha de Andrade, que se reuniam na 
residência do bispo dom Felippe Gregory. Esse movimento chegou a fazer 
algumas manifestações e, em 1994, teria interditado a Belém-Brasília e 
ameaçava ocupar a pista do aeroporto.  

1994 tinha sido ano eleitoral para os cargos de presidente da República, 
governador, senador, deputados. Roseana, candidata eleita a governadora, 
tivera apoio de Davi Alves Silva em sua campanha, com o que teve boa 
votação em Imperatriz, mas esse aliado trazia-lhe também muitos incômodos; e 
a péssima gestão de Salvador, aliado de Davi, respingava em sua candidatura. 
Era natural, portanto, que Roseana, empossada governadora em 1.º de janeiro 
de 1995, desejasse o afastamento de Salvador da mais importante cidade do 
interior do Estado. Para tanto, ela sequer precisaria agir diretamente. O 
Movimento Fagulha e o Fórum da Sociedade Civil de Imperatriz já vinham se 
mobilizando nesse sentido. 



O Fórum da Sociedade Civil de Imperatriz, presidido pelo advogado e 
acadêmico (da AIL) Ulisses de Azevedo Braga, era composto por 
representação de dezenas de entidades da sociedade civil. Tinha na sua 
direção diversas personalidades do mundo empresarial, cultural e do meio 
popular. Logo, atraiu para si também os membros do Movimento Fagulha e 
assumiu o monopólio e os créditos da luta contra a administração municipal. O 
Fórum tinha programas de rádio e televisão que amplificavam sua pregação, 
sob o comando do próprio Ulisses Braga, com a colaboração do professor e 
acadêmico José Geraldo da Costa (UFMA/AIL) e outros. 

O discurso do Fórum encontrava terreno fértil diante da revolta popular 
contra o prefeito. Assim, o avanço para a definição de ocupação da prefeitura 
foi fácil. A Associação Comercial, o Rotary Club, sindicatos, movimentos 
populares... todos apoiaram o “despejo” de Salvador Rodrigues. Uma reunião 
para o detalhamento da manifestação foi marcada: terça-feira, dia 17 de janeiro 
de 1995, na sede do Rotary Club, na rua 15 de Novembro, às 19h. Eu estava 
lá, convidado na condição de jornalista. 

Logo no início da reunião percebia-se que já estava tudo decidido. O 
encontro iria apenas definir os detalhes. Uma dúvida que ainda pairava e 
preocupava o comando do movimento era saber que comportamento teria o 
comando da Polícia Militar, que tinha, obrigatoriamente, de fazer seu papel: 
proteger o patrimônio público, no caso, a Prefeitura. O coronel Bastos, 
comandante da PM, iria ou não “facilitar” a tomada do prédio? O advogado 
Agostinho Noleto entrava e saía da sala, em permanente contato telefônico 
com o ex-governador João Alberto, buscando saber a posição da polícia, até 
que confirma que havia o apoio do Governo do Estado e que os policiais fariam 
tão-somente um “cordão” diante do prédio da Prefeitura, mas não molestariam 
qualquer manifestante. Dito isso a todos, o presidente da Associação 
Comercial, Jairo de Oliveira, e seu vice, Alair Chaves, informaram que os 
lojistas, todo o comércio, fechariam as portas no período da tarde para que os 
trabalhadores tomassem parte na manifestação -- que seria à tarde, 
começando na praça Brasil. Asseguraram que haveria chamada da população 
na TV Mirante e outras. Representantes da Maçonaria asseguraram o 
abastecimento de água durante o evento; outros isso, mais aquilo... e tudo 
ficou acertado, como desejavam. A partir dali, o controle do movimento deixa 
de ser, de fato, do Fórum da Sociedade Civil de Imperatriz. Sem perceber, o 
“comandante” Ulisses Braga tornava-se um factoide dos interesses políticos do 
Palácio dos Leões; o povo seria apenas massa de manobra para os fins 
pretendidos, como se veria logo depois.  

No dia seguinte, 18 de janeiro, as emissoras de TV e rádio faziam 
chamamento para a manifestação. O comércio era solicitado, pela Associação 
Comercial, a fechar as portas, o que dava ares de evento oficial. A elite estava 
no comando, o povo não tinha o que temer. Personalidades ilustres da cidade 



estavam ali, interessados nessa “mudança”. Ninguém ousaria tocá-los, 
portanto, os manifestantes não tinham também o que temer. Todos se dirigiam, 
seguros e confiantes, à praça Brasil, lugar de concentração e saída rumo à 
Prefeitura, na rua Rui Barbosa, ao lado do Fórum de Justiça. Ali, um compacto 
cordão formado por policiais militares “protegiam” o prédio que, todos sabiam, 
seria tomado, até mesmo a polícia ali presente. Pura encenação; estava tudo 
acertado. A preocupação era apenas proteger o patrimônio público de possível 
depredação; evitar que a turba transformasse a passeata pacífica em 
vandalismo. Esse compromisso fora feito com antecedência ao comandante da 
PM, instituição a quem cabia zelar por isso. Homem considerado de linha dura, 
o coronel Bastos não quis maior envolvimento com o episódio, pactuou apenas 
em retirar seus homens dali quando o prédio fosse ocupado. E foi o que 
aconteceu. Quando o jornalista Caúla Júnior entrou no prédio, pela abertura do 
ar condicionado lateral – foi o primeiro, seguido da vereadora Conceição 
Formiga e outros -- , o comandante da PM retirou dali sua tropa. Tudo 
pacificamente. A frente do prédio estava tomada por cerca de dez mil pessoas, 
conforme cálculos feitos na época e divulgados na imprensa. Em seguida, 
ocorreu a ocupação da Câmara Municipal, também sem qualquer distúrbio.  

Os líderes do movimento exigiam o procedimento legal que cabia ao 
caso: decreto de intervenção no Município, pela governadora Roseana Sarney. 
Como o Fórum não havia discutido sobre o possível interventor, cada grupo de 
interesse começou a especular e a indicar nomes. O coronel Ventura, ex-
comandante do 50.º BIS, era um dos nomes especulados; Licínio Cortez, 
empresário e membro do Fórum, também foi lembrado. Ventura não tinha 
simpatia dos movimentos sociais. Outros nomes foram também descartados. 
Depois de três dias, o Palácio dos Leões anunciou o nome do interventor: o 
empresário Ildon Marques de Souza, que manteve-se sempre alheio ao 
movimento e sequer estava na cidade. Um nome imposto, anunciado sem 
consulta aos manifestantes, embora pessoa de prestígio e respeito no meio 
empresarial, mas não era o perfil de pessoa desejada. Da mesma forma que os 
revoltosos da Balaiada, o Fórum não se preparara para assumir o comando do 
Município, não havia se unido em torno de um nome; somente pensara na 
manifestação.  

Assim, o comando e o controle político e administrativo de Imperatriz foi 
retirado do grupo de Davi Alves Silva e entregue nas mãos da governadora 
Roseana Sarney. Só então, a partir da nomeação do interventor, o 
“comandante” Ulisses Braga e seus amigos da direção do Fórum começaram a 
tomar consciência desse desfecho. O menosprezo do interventor pelo Fórum 
deixava claro que, cumprido esse papel, a entidade não era mais necessária e 
deveria ter sua influência anulada. Já na chegada do interventor, de São Luís  
a Imperatriz, para tomar posse, houve a primeira evidência: Ildon informara que 
não iria à Prefeitura, onde estavam os manifestantes, ainda em vigília; chamara 
através de anúncio pela televisão sua chegada à cidade e a população era 



convidada para recepcioná-lo no aeroporto. Houve reação de Ulisses Braga, 
através de um discurso da sacada da Prefietura, e só então Ildon resolveu 
comparecer, juntamente com o vice-governador José Reinaldo, para tomar 
posse, que aconteceu na sacada da Prefeitura, diante dos manifestantes, com 
direito a discursos e a entrega da “chave” da cidade ao interventor. Tempos 
depois, Ulisses Braga revelou: “devo dizer que ele [Ildon Marques], desde a 
posse, procurou sempre destruir o Fórum da Sociedade e esvaziar seu porta-
voz [Ulisses, o presidente]”. O presidente do Fórum chegou depois a afirmar 
que o movimento fora manipulado. 

Diante disso tudo, voltemos ao centro da questão proposta: houve 
revolução? Pode se chamar o movimento ocorrido em 18 de janeiro de 1995 
em Imperatriz de revolução? 

O próprio Ulisses Braga, em seu livro “Carta Urgente: ‘Da revolta cidadã à 
utopia Brasil”, escreveu que “A denominada ‘Revolução de Janeiro’ foi uma 
revolta popular cidadã , porque representou exclusivamente o exercício 
legítimo da soberania popular, suprapartidário, inspirado na ética e no 
sentimento de condomínio da cidade por parte de sua sociedade civil. E 
sempre que usava essa nomenclatura dada ao movimento, cunhada pela 
imprensa local, escrevia o termo “revolução” entre aspas, denotando sua 
inadequação, pois o considerava uma “revolta”. Também dom Affonso Gregory, 
na época bispo de Imperatriz, um sociólogo de renome internacional, assim o 
fazia. Presenciei muitas vezes o professor e acadêmico Jose Geraldo da 
Costa, uma das pessoas mais efetivas nesse movimento e uma das mais 
próximas de Ulisses, reagir contra o uso do termo “revolução” referindo-se a 
esse episódio.  

O reputado jornalista Neiva Moreira, ex-editor da revista Cadernos do 
Terceiro Mundo, coloca-o na categoria de “revolta popular”, ao escrever que “a 
‘‘Revolução de Janeiro’ não foi apenas um momento de indignação e protesto, mas a 
explosão de um sentimento coletivo”. Por sua vez, o cientista social Jomar 
Fernandes classificou o evento como um “vigoroso movimento social [...] que 
passou à história com a denominação (desprovida de rigor científico) de Revolução de 
Janeiro”.  

Não se quer aqui destituir de valor o acontecimento de 18 de janeiro de 1995. 
Pretende-se apenas levar à luz essa face oculta – até propositadamente por algumas 
pessoas – desse bonito e autêntico levante cidadão ocorrido Imperatriz, para que não 
se perpetue uma versão fantasiosa e ufanista dos acontecimentos e que, distorcidos 
os fatos, se favoreça a fraude histórica e a análise errônea dos meandros da nossa 
história. 

A manifestação cidadã imperatrizense de 18 de janeiro de 1995 foi, sim, 
uma revolta que mudou os rumos administrativos da cidade e, num primeiro 
momento, até encorajou ao exercício da cidadania. Mas não mudou o controle 
nem a forma de fazer política; não mudou os métodos nem  criou mecanismos 



de controle social pelo povo. Mantive-se, inclusive, o mesmo grupo de poder. O 
próprio Davi Alves Silva era, naquele momento, aliado de Roseana, a quem 
apoiara nas eleições do ano anterior, embora já tivessem secretamente entrado 
em conflito, como se afirmava. O povo foi utilizado como massa de manobra, 
aproveitado num momento de forte e justa indignação por amor à sua cidade. 

Concluo com as palavras de Neiva Moreira, que, em “Apresentação” ao 
citado livro de Ulisses Braga, questiona, comparando o movimento de 
Imperatriz com um semelhante ocorrido em São Luís em 1951, que ficou 
conhecido como “Greve de 51”, que protestava contra os desmandos do 
Vitorinismo: 

“Foi tudo utopia, ou episódio ‘efêmero’ em São Luís e Imperatriz? Não 
penso assim. Esses fatos deixam sempre sua marca no curso da História e, 
quando parecem sucumbir ao esquecimento, no abandono de muitos e até na 
traição de alguns, ressurgem com ímpeto renovado nos avanços sociais, nem 
sempre ostensivos, mas definitórios dos rumos da cidadania. [...] Compreende-
-se melhor que a ‘Revolução de Janeiro’ não foi apenas um momento de 
indignação e protesto, mas a explosão de um sentimento coletivo que poderia 
parecer efêmero e fugaz, mas que, hoje e amanhã, arde nas consciências 
inconformadas e as estimula à luta e à contestação.” 

Que as lições do 18 de Janeiro sejam essas. Que permaneça esse 
acontecimento na história e na memória dos imperatrizenses como uma 
“revolta cidadã” que demonstrou ser possível o exercício da cidadania diante 
das arbitrariedades de governantes ímprobos. Essa foi a lição que ficou, 
mesmo que o desfecho não tenha sido conforme a utopia idealizada. 
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